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Sammanfattning 
Barns inflytande i förskolan har fått stort utrymme i förskolans läroplan (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 2016). Där beskrivs på olika sätt hur barns intressen och behov ska utgöra 

grunden för det pedagogiska arbetet. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla förmågor 

som gör det möjligt att kunna ta ansvar för både skyldigheter och rättigheter i ett demokratiskt 

samhälle. När det gäller förskollärarens speciella ansvar inom detta område står det i 

läroplanen att förskolläraren ska ansvara för att ”alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll” (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 12).  En svårighet som 

jag ser är att definiera hur detta ska ske i praktiken.  

 Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns inflytande på 

förskolan. Vad innebär barns inflytande på förskolan för förskollärarna? Vilka områden anses 

vara rimliga respektive orimliga att ge barn inflytande över? Vilka strategier använder 

förskollärarna för att ge barnen inflytande över förskolans verksamhet? 

 En kvalitativ studie har genomförts och som metod har fokusgruppsamtal använts för att 

samla in data. Två grupper av förskollärare har bidragit med sina uppfattningar kring ämnet 

barns inflytande.  

 Barns inflytande i förskolan innebär för förskollärarna i studien att barnen ska få möjlighet 

att vara med och påverka verksamheten på olika sätt. Det kan handla om att göra val utifrån 

givna alternativ, men framför allt att lyhörda vuxna genuint strävar efter att förstå och ta vara 

på barnens initiativ och idéer samt ger dem möjlighet att utveckla olika förmågor som behövs 

för att utöva inflytande. Områden som säkerhet samt grundläggande behov, till exempel mat 

och sömn, framstår enligt förskollärarna som svårare för barnen att ta ansvar för och fatta 

beslut om. Lärande är däremot ett område där förskollärarna i studien anser att barnen bör ha 

stort inflytande, både direkt genom egna beslut och indirekt genom de vuxnas lyhördhet. 

Generellt ska dock sägas att förskollärarna i denna studie utgår från att barn är kompetenta 

och har mycket att bidra med och att de har en stor kapacitet att utöva inflytande och ta 

ansvar. Hur mycket ansvar barnen kan ta handlar enligt förskollärarna till viss del om ålder 

och mognad, men framför allt om de vuxnas förhållningssätt och hur miljö och organisation 

byggs upp för att möjliggöra för barnen att vara med och påverka. Det som genomsyrar 

förskollärarnas resonemang är uppfattningen att barnen är framtiden. För att bygga en bra 

värld behövs människor som kan, vågar och vill vara med och påverka samtidigt som det 

finns en omsorg om andras behov och en förmåga att ta ansvar för de beslut man fattar. Allt 

detta kan barnen utveckla genom att få utöva reellt inflytande över förskolans verksamhet. 
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INLEDNING 
Förskollärares uppdrag och ansvar inom olika områden definieras i förskolans läroplan 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016). Barns inflytande har där fått ett stort utrymme, främst 

i kapitel 2.3 med rubriken ”Barns inflytande”. Där beskrivs på olika sätt hur barns intressen 

och behov ska utgöra grunden för det pedagogiska arbetet. Barnen ska ges förutsättningar att 

utveckla förmågor som gör det möjligt att kunna ta ansvar för både skyldigheter och 

rättigheter i ett demokratiskt samhälle. När det gäller förskollärarens speciella ansvar inom 

detta område står det i läroplanen: 

 
Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 

innehåll. (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 12)   

  

En svårighet som jag ser är att definiera hur detta ska ske i praktiken. Det är inte lätt för 

förskolläraren att organisera så alla barn får möjlighet till ett äkta inflytande och samtidigt 

balansera detta mot förskolans omsorgsuppdrag och ansvaret för lärande och utveckling. 

 Min erfarenhet är att diskussioner kring detta sker i olika stor utsträckning på olika 

förskolor. En del förskolor har som grund för hela verksamheten att se till att barnen får 

alltmer inflytande inom alltfler områden. Det förs diskussioner kring begreppet inflytande och 

det finns en strävan efter att genom organisation och utformandet av miljöer göra det möjligt 

för barnen att vara med och styra över sin dag. Man utgår från det Dahlberg, Moss och Pence 

(2002) beskriver som en rik barnsyn där barn anses kompetenta och får vara subjekt i sitt eget 

lärande. Andra förskolor har prioriterat omsorgsuppdraget som även det är en del av 

förskolans uppdrag och då får barnens möjlighet till inflytande delvis stå tillbaka. 

Pedagogerna tar där ansvar för att utforma verksamheten så att den ska bli så bra som möjligt 

med barnens bästa i åtanke, men det är de vuxna som fattar besluten. Detta är i samklang med 

Barnkonventionens artikel 3 (2009) som föreskriver att åtgärder som rör barn ska vidtas med 

barnets bästa i åtanke, exempelvis gällande omvårdnad och säkerhet. Läroplanen (Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 2016) ger inga tydliga direktiv om hur barns inflytande ska organiseras 

i praktiken. Förskollärarens ansvar för både omsorg, lärande och barns inflytande blir en 

balansgång.  

 Barn befinner sig automatiskt i en underordnad ställning gentemot vuxna (Arnér 2009), 

vilket innebär att det är de vuxna som avgör i vilken utsträckning och på vilket sätt barn får 

möjlighet att utöva inflytande. Det är vanligt att det finns olika uppfattningar om hur detta ska 

organiseras, vilket Hudson (2012) menar kan bero på att synen på barn och barndom har 

förändrats mycket genom åren och att olika synsätt lever kvar hos pedagogerna. Det kan gälla 

barnsyn, kunskapssyn, perspektivtagande eller andra faktorer som påverkar barns inflytande. 

Arnér (2009) menar att reflektion kan vara en väg till att bli medveten om vilka 

förgivettaganden som styr pedagogernas uppfattningar och handlande. Uppdraget kring barns 

inflytande är enkelt uttryckt i en enda mening, men att genomföra det innebär en komplex 

balansgång som ser olika ut på olika förskolor. 

 Genom denna studie vill jag belysa förskollärares uppfattningar av barns inflytande på 

förskolan och koppla dem till styrdokument, tidigare forskning och förskollärarnas praktiska 

erfarenheter från förskoleverksamheten. Förskollärare som ansvarar för den pedagogiska 

verksamheten behöver få möjlighet att reflektera över barns inflytande och vad det kan 

innebära i praktiken. Jag anser att det är viktigt att våga se både fördelar och nackdelar, att 

våga lyfta svårigheter i att omsätta läroplanens uppdrag i praktiken samt att ge förskollärare 

möjlighet att dela goda exempel med varandra. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns inflytande på 

förskolan.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vad innebär barns inflytande på förskolan för förskollärarna? 

Vilka områden anses vara rimliga respektive orimliga att ge barn inflytande över? 

Vilka strategier använder förskollärarna för att ge barnen inflytande över förskolans 

verksamhet? 
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BAKGRUND 
Här följer en litteraturöversikt som visar på olika aspekter av ämnet barns inflytande utifrån 

litteratur och tidigare forskning. Även förskolans styrdokument presenteras utifrån de direktiv 

som ges angående barns inflytande. 

Begreppet inflytande 

Inflytande är ett allmänt känt begrepp samtidigt som vidden i begreppet gör det svårt att exakt 

veta vad som menas när uttrycket används. För att kunna studera och analysera olika aspekter 

av barns inflytande på förskolan behövs en definition av begreppet. Arnér (2009) tar upp att 

begreppen delaktighet och inflytande ofta används synonymt, men att det enligt henne finns 

anledning att separera begreppen från varandra. Hon förklarar att delaktighet handlar om att 

vara delaktig i det någon annan bestämt medan inflytande snarare handlar om att kunna vara 

med och påverka det som händer.  

 Emilsson (2007) beskriver begreppet delaktighet, i enlighet med Molins definition, som att 

vara med och delta, att vara inkluderad, vara accepterad, att vara involverad och ha tillgång 

till de resurser man har behov av. Därefter fortsätter hon genom att koppla inflytande som en 

viktig del av delaktighet. Emilsson och Folkesson (2006) beskriver inflytande som 

möjligheten att göra val, ta initiativ och att göra sin röst hörd.  

 Pedagogerna i Hudsons (2012) studie utgick i stor utsträckning från att inflytande handlar 

om att fatta beslut, men de hade olika uppfattning om beslutsfattande som begrepp. En del 

menade att det konkret handlar om att bestämma medan andra ansåg att det innebär att vara 

involverad i beslutsfattande processer. De flesta utgick ifrån att beslutsfattande handlar om att 

barnen får göra val, men däremot fanns det en spridning mellan dem som menade enkla, 

dualistiska val till dem som inkluderade barnens rätt till adekvat information för att ge dem 

möjlighet att göra det som beskrivs som ärliga val och förstå konsekvenserna av sina val.  

 I denna uppsats har jag valt att ansluta mig till Arnérs (2009) definition av begreppet 

inflytande. Inflytande har med makt att göra, en möjlighet att påverka, medan delaktighet för 

mig innebär att man deltar utan att kunna påverka det som sker. 

Vad säger förskolans styrdokument om barns inflytande? 

Förskollärares uppdrag är mångfacetterat. Enligt förskolans läroplan (Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 2016) ska förskolan ge barnen erfarenheter av ett demokratiskt förhållningssätt. 

Mångfald och olikheter uppmuntras och barnen ska därigenom få en förståelse för att 

människor är olika, men ändå lika mycket värda. Barnen ska även få möjlighet att utforska 

och utvecklas inom en mängd olika områden, såsom exempelvis språk, matematik, 

naturvetenskap och estetiska ämnen. Förskolan ansvarar samtidigt för att ta hand om barnen 

på ett åldersadekvat sätt genom omsorg och en anpassad dagsrytm som stimulerar både 

aktivitet och vila. Detta omfångsrika uppdrag sammanfattas på följande sätt: 

 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 9) 
 

Det är många viktiga delar som ska bilda en helhet, vilket kan tyckas tillräckligt komplicerat 

att väva samman på ett bra sätt, men uppdraget innehåller mer. I läroplanen (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 2016) finns ett avsnitt som uteslutande handlar om barns inflytande. Där 

står bland annat att det är de intressen och behov som barnen ger uttryck för som bör utgöra 

grunden för verksamheten. Barnen ska utifrån sin förmåga få möjlighet att ta ansvar för sina 

handlingar. Förskolläraren ansvarar för att alla barn ges reellt inflytande över både innehåll 

och metod. Däremot står inte några direktiv om hur detta ska organiseras i praktiken eller hur 

de olika delarna ska balanseras i förhållande till varandra.  
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Även FNs konvention om barns rättigheter (2009) visar på att det krävs en balansgång i 

frågan om barns inflytande. Artikel 3 framhåller att det alltid är barnets bästa som ska 

eftersträvas samtidigt som artikel 12 förespråkar barnens rätt att uttrycka sig i frågor som rör 

dem själva. Ålder och mognad ska styra hur stor hänsyn som tas till barnets åsikter i olika 

frågor. 

Varför är det viktigt med barns inflytande? 

När nu förskolans läroplan så tydligt poängterar barns rätt till inflytande kan det vara 

värdefullt att stanna upp och fundera över syftet med uppdraget. Vad är det som gör barns 

inflytande så viktigt? Pedagogerna i Hudsons studie hade svårt att tydligt formulera syftet. De 

uppfattade det som oklart. Skillnaden mellan att själv fatta beslut och att få vara en del av en 

beslutsfattande process diskuterades. Pedagogerna kunde dock se fördelar med att barnen får 

utöva inflytande eftersom pedagogerna ansåg att det bidrar till att utveckla barnens lärande, 

självständighet och sociala förmågor (Hudson 2012). 

 Emilsson (2007) menar att barns inflytande handlar om en grundläggande mänsklig 

rättighet att bli sedd, hörd och respekterad. Detta är i linje med Barnkonventionens direktiv. 

Enligt Barnkonventionens artikel 12 (2009) har ett barn rätt att uttala sig i frågor som rör dem 

själva. Deras åsikter ska beaktas utifrån ålder och mognad. Detta motiverar barns rätt att vara 

med och påverka sin situation på förskolan. Samtidigt beskrivs i artikel 3 att åtgärder som rör 

barn alltid ska vidtas med barnets bästa i åtanke. Detta gäller olika områden som exempelvis 

omvårdnad och säkerhet. De flesta av pedagogerna i Hudsons (2012) studie menar att 

säkerhet är ett område där barn inte kan ha inflytande eftersom de inte anses ha förmåga att ta 

det ansvar som krävs för att fatta den sortens beslut, men en liten grupp pedagoger höll inte 

med. De hävdade att om vuxna för en dialog med barnen angående aspekter som exempelvis 

säkerhet så kan barnen vara inkluderade i beslutsprocessen även i dessa frågor. Genom att 

vara med och påverka den dagliga verksamheten utvecklar barnen sin självständighet och de 

utvecklar förmågor som gör att de kan påverka sitt eget liv, både nu och i framtiden.

 Emilsson (2007) betonar att barns inflytande inte enbart handlar om en förberedelse inför 

vuxenlivet utan att det har ett värde här och nu, inte minst när det gäller det egna lärandet. 

Hon menar att barnens kunskaper blir djupare om de får vara med och utöva inflytande över 

sitt eget lärande. Arnér (2009) är inne på samma linje och förklarar att om läraren utgår från 

barnens perspektiv och intressen blir lärandet meningsfullt, vilket är gynnsamt både för 

individens och för gruppens lärande. Barn lär genom lek och om barnen får sina initiativ 

bejakade så utvecklas leken på ett helt annat sätt. 

Vad talar emot att ge barn inflytande? 

Att barn ska få inflytande är utan tvekan en splittrad fråga. Pedagogerna i Hudsons studie var 

överens om att det är viktigt att barnen får möjlighet att utöva inflytande. Samtidigt blev det 

tydligt under diskussionerna att de hade olika uppfattning om i vilken utsträckning detta kan 

ske. Flera faktorer nämndes som enligt pedagogerna påverkar vad som är rimligt: ålder, 

mognad, organisation samt barnets förmåga att ta ansvar för att inte de själva eller andra 

utsätts för risker. Vissa områden ansågs inte vara förhandlingsbara, till exempel att städa 

undan efter sig, att inte slåss och att dela med sig. Även i områden som hälsa och säkerhet 

styrde de vuxna med motiveringen att det var för barnens bästa. Beteenden som inte anses 

vara accepterade i samhället bemöttes med i förväg bestämda konsekvenser. Pedagogerna 

ansåg att det i dessa fall var viktigare att lära barnen att uppföra sig på ett korrekt sätt än att 

involvera dem i en beslutsfattande process (Hudson, 2012).  

 Barns olikheter gör det svårt att generellt säga vad som är gynnsamt för barnen. Enligt 

Emilsson (2007) är ett av de vanligaste sätten för barn att utöva inflytande när man har 

samling att de får välja sånger på något sätt: ibland utifrån sångkort och ibland utifrån saker i 
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en påse eller låda. Detta menar hon begränsar barnens val. Samtidigt beskriver hon hur man 

kunnat se att i de sammanhang där barnen får välja helt fritt så gynnas de barn som brukar 

prata medan det kan skapa en osäkerhet hos andra barn. Frågan om vad som är 

eftersträvansvärt är splittrad. Johnny (2006) beskriver att det finns de som har en liberal 

barnsyn och anser att barn är fullt kapabla att fatta beslut och att de borde ges möjlighet att 

göra det i allt större utsträckning. Samtidigt finns kritiker som menar att barn inte har den 

kognitiva och emotionella förmåga som krävs för att fatta beslut. 

Vad ligger till grund för förskollärares attityder om inflytande? 

Det finns argument som lyfter både för- och nackdelar med barns inflytande. Att ge barn 

inflytande ingår i förskollärarens uppdrag, men hur mycket och på vilket sätt varierar i 

praktiken. Här följer en beskrivning av olika faktorer som enligt forskning kan påverka olika 

förskollärares ställningstaganden. 

Perspektivtagande 

Som beskrivits ovan så finns det olika sätt att se på barns inflytande. Hur vi ser på barns 

inflytande beror på vilket perspektiv vi utgår ifrån. Arnér (2009) definierar begreppet 

perspektiv som människors värderingar och sätt att tänka om exempelvis barn. Detta kan ofta 

vara både outtalat och omedvetet. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) skiljer 

på vuxenorienterat och barnorienterat perspektiv. I ett barnorienterat perspektiv utgår vuxna 

från hur de tror att barnen uppfattar en situation. Problemet är att vi aldrig kan veta exakt hur 

någon annan upplever en situation. Det vi kan göra är att vara lyhörda och empatiska för att 

försöka uppfatta och förstå den andras upplevelser. När vuxna utgår från ett barnperspektiv 

handlar det alltså om att de vuxna försöker sätta sig in i och förstå barnets uppfattningar. 

Vuxna föreställer sig hur de själva skulle uppfatta en situation om de varit i barnets ställe. 

Detta kan jämföras med ett vuxenorienterat perspektiv. I det senare fallet är det de vuxna som 

styr utifrån hur de själva uppfattar en situation. Den vuxne gör ingen ansats att försöka förstå 

hur barnet tänker och uppfattar utan utgår ifrån sin egen erfarenhetsvärld, vilken kan vara helt 

okänd för barnet. När barnet inte agerar enligt de vuxnas normer letas brister hos barnet. Om 

man istället utgår från ett barnorienterat perspektiv så letas bristerna i de vuxnas förståelse för 

hur barnet uppfattat situationen. Man frågar sig snarare hur vi kan förstå vad som ligger 

bakom barnets agerande eller reaktion.  

 Författarna skiljer inte bara på barnorienterat respektive vuxenorienterat perspektiv utan 

delar även upp begreppen barnperspektiv och barns perspektiv: 

 
Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar i världen. Men trots att barnperspektivet försöker komma så nära barns 

erfarenhetsvärld som möjligt kommer det alltid att representera vuxnas objektifiering av barn. 

Barns perspektiv representerar däremot barns egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin 

livsvärld. Till skillnad från vid ett barnperspektiv ligger fokus här på barnet som subjekt i sin 

upplevda  livsvärld. (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2010 s. 234) 

 

Barnperspektiv handlar om vuxnas strävan efter att förstå barnens bästa och barns perspektiv 

handlar om att barnen själva får uttrycka sin uppfattning. Arnér (2009) förklarar att det egna 

perspektivet kommer naturligt, även om det många gånger kan vara omedvetet. Om däremot 

en vuxen ska kunna utgå från ett barns perspektiv så krävs att man gör ett medvetet val, och 

trots att ett medvetet val gjorts så kan det vara svårt att hålla fast vid detta perspektiv. Hon 

framhåller också att barns handlande styrs av sökandet efter mening och att barn handlar 

rationellt utifrån sitt eget perspektiv. Här blir det då avgörande vilket perspektiv vuxna utgår 

ifrån när de ska avgöra vad som är ett rimligt beteende utifrån en viss situation.  



 

6 

 

För att kunna ta ställning till vilket perspektiv som ska ligga till grund för förskolans 

verksamhet kanske det inte räcker med att säga att vi ska utgå från ett barnperspektiv och/eller 

barnens perspektiv. von Wright (2000) definierar ytterligare två perspektiv som hon kallar 

punktuellt respektive relationellt perspektiv. Hon argumenterar för att undervisning inte bara 

handlar om att en viss kunskap ska förflyttas från läraren till eleverna utan att lärande sker 

genom en relation mellan elev och lärare eller, i förskolans fall, mellan barn och förskollärare. 

Utifrån ett relationellt perspektiv kan man inte säga att ett barn är på ett visst sätt utan det 

beror på det sociala sammanhanget. Det går endast att säga att ett visst beteende visar sig i en 

viss situation, inte att barnet är sådant. Utifrån ett punktuellt perspektiv kan man säga att barn 

är på ett visst sätt oberoende av sammanhang. Man tar inte hänsyn till att exempelvis socialt 

samspel kan påverka en situation. Här betraktas barnens kunskaper och beteenden som något 

inneboende i individen, exempelvis lugn eller rastlös, koncentrerad eller okoncentrerad, 

kunnig eller har bristande kunskap inom ett område. Ett punktuellt perspektiv leder lätt till att 

lärare söker brister hos barnen som ska ”rättas till” medan ett relationellt perspektiv tittar på 

sammanhangets inverkan på barnet och lärandet.  Det är relationer som gör att situationer 

utvecklas som de gör. Emilsson (2007) lyfter även att vuxnas perspektiv påverkas av att de 

ofta är framtidsorienterade medan barnen vill påverka här och nu. 

Barnsyn 

En anledning till den delade uppfattningen kring barns inflytande kan bero på att synen på 

barn och barndom har förändrats mycket genom åren, både gällande utbildning, socialt och 

historiskt. Dessa olika synsätt kan leva kvar på olika sätt hos pedagogerna (Hudson 2012). 

Vilket perspektiv vi väljer att utgå ifrån påverkas av vilken barnsyn vi har. Dahlberg, Moss 

och Pence (2002) beskriver hur vuxna kan se barn som antingen ”fattiga” eller ”rika”. Ett 

fattigt barn kan beskrivas som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskaper och erfarenheter 

som gör det rustad inför framtiden. Den vuxnas roll blir att överföra kunskaper till barnen som 

då blir objekt och inte själva är med och påverkar lärandeprocessen. Ett annat sätt, som även 

det objektifierar barnet och ser det som ”fattigt”, kan vara att utgå från barnets mognad, det 

vill säga att barnets utveckling styrs av biologiska, förutbestämda stadier. Om däremot barn 

anses vara kompetenta och förmögna att vara med och påverka sin situation definieras det 

som en rik barnsyn. Barnet blir subjekt i sitt eget lärande. Läroplanen (Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 2016) förespråkar en rik barnsyn där man inom förskolan ska utgå från att barn är 

kompetenta och att barn inte bara kan utan ska vara delaktiga och påverka sitt eget lärande. 

Arnér (2009) menar att det är viktigt att barn bemöts med lyhördhet och respekt. Om de inte 

gör det så lär de sig bara att lyda och göra som de vuxna vill, vilket är tvärtemot läroplanens 

direktiv. 

 I Hudsons studie framkom att pedagogerna generellt hade en tendens att framför allt prata 

om vad de själva gjort för att möjliggöra barnens beslutsfattande. Fokus i diskussionerna låg 

alltså på de vuxnas insatser snarare än barnens. De vuxna utgick från att det var deras uppgift 

att bedöma huruvida barnen hade kapacitet att fatta beslut eller inte. Detta beslut grundades på 

barnens sociala förmåga, deras förmåga att förstå och resonera kring sina valmöjligheter och 

vilka konsekvenserna av valet kan bli. Det fanns en stor spridning bland pedagogerna där ena 

sidan ansåg att barn är kompetenta och behöver bli behandlade utifrån detta medan andra 

sidan ansåg att barnens barndom behöver beskyddas så de tyngs med alltför stort ansvar. 

Barnens utveckling ansågs av pedagogerna påverkas av både inre, biologiska faktorer som 

personlighet och mognad samt yttre faktorer som tidigare erfarenheter, bland annat genom hur 

de blivit bemötta i hemmet (Hudson 2012). 
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Kunskapssyn 

Hur mycket inflytande barn kan ges i lärandesituationer påverkas även av vilken syn 

pedagogerna har på kunskap och lärande. Enligt Franzén (2015) finns det två olika 

inriktningar när det gäller kunskapssyn, vilket påverkar synen på lärande. Hon menar att det 

finns av tradition en linjär kunskapssyn som bygger på uppfattningen att barns utveckling 

påverkar vilken kunskap de är mottagliga för. I detta fall är det de vuxna som är lämpligast att 

bedöma vilken kunskap som är viktig för barnen och hur den ska läras ut. Franzén förespråkar 

däremot en vidare kunskapssyn där barnens intressen är en viktig utgångspunkt för lärande 

och att barnen bör få inflytande över både innehåll och metod. Allt på förskolan påverkas, 

enligt henne, av lärarens syn på lärande, det vill säga bemötande av barnen, struktur och 

kunskapsinnehåll. En lärare som utgår från den traditionella kunskapssynen tenderar att inte 

ge barnen inflytande eftersom de inte anses kunna bedöma vad som är nästa steg i 

utvecklingen. 

 Om man tittar på förskolans matematikundervisning så är den i många fall lik skolans 

metodik, vilket enligt Franzén (2015) är direkt olämpligt. Hon anser att barn inte lär bara med 

tanken utan med hela kroppen medan det traditionellt nästan uteslutande är det logiska och det 

kognitiva som är i fokus. Många forskare ifrågasätter den linjära synen på inlärning och vem 

som ska bestämma vad som är meningsfullt för barnet. Är det bara meningsfullt om de vuxna 

kan upptäcka och definiera lärandet? Franzén menar att inlärningsprocessen istället skulle 

kunna beskrivas som en gemensam upptäcktsfärd som genomförs av barn och vuxna 

tillsammans. På så sätt kan läraren få draghjälp i lärandet genom att utgå från barnens 

verklighet och intressen. Läraren har inte förutbestämda mål utan lärprocessen utvecklas 

allteftersom av barn och vuxna gemensamt. Med denna syn på kunskap och läraren blir 

lärarens roll att vara lyhörd för det barnen försöker förstå och lära. Genom denna 

multidimensionella syn på lärande finns även möjlighet att komma bort från ett dualistiskt 

tänkande med rätt och fel, bra och dåligt, kan och kan inte, vilket lätt påverkar barnens 

självförtroende negativt. Franzén menar att det är viktigt att barnen får större inflytande över 

vad som ska läras och hur. På så sätt ökar chansen att barnen utvecklar oförutsedda kunskaper 

och de får även ta del av en mångfald av teorier genom socialt samspel med både barn och 

vuxna (Franzén 2015). Kritiker menar att det måste finnas ett förutbestämt mål och en 

detaljplanering av läraren för att det uppsatta målet ska uppnås (Björklund 2013). 

 Hur mycket inflytande barn får i olika skolor och förskolor beror till stor del på 

kunskapssyn och lärarrollens utformande. Många i Hudsons studie såg det som sin uppgift att 

ge barnen kunskaper och förmågor som de behöver inför framtida demokratiutövande. Att 

utöva demokrati beskrevs som en inlärd förmåga, vilket passade in i lärarnas syn på sin egen 

roll som den som lär ut (Hudson 2012). 

Hur går det till när barn får inflytande? 

Det finns inte något enkelt sätt att beskriva hur barn får inflytande i förskolan. Markström 

(2005) förklarar att det beror på de människor som finns i organisationen och olika yttre 

faktorer. Av den anledningen kommer jag här att belysa olika exempel på hur pedagoger 

utformat möjligheter för barns inflytande och vilka effekter dessa ställningstaganden har fått. 

Maktförhållanden 

Barn befinner sig, enligt Arnér (2009), automatiskt i en underordnad ställning gentemot 

vuxna. Därför är pedagogernas inställning till barns inflytande avgörande i frågan. Om barn 

ska få reellt inflytande på förskolan måste processen börja hos de vuxna. Barn tar hela tiden 

olika initiativ, men det är de vuxna som avgör om de ska lyssna på barnen eller inte. De vuxna 

måste se till att barnens röster blir hörda. Arnér menar att vuxna många gånger utgår från ett 
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barnperspektiv och fattar beslut med barnens bästa i åtanke, men hon betonar att barnen då 

inte varit involverade i besluten. Hon förespråkar istället att lärare ska utgå från barns eget 

perspektiv och förklarar att om man ska få fatt i barns tankar så måste barnen tillfrågas. I 

hennes studie framkom vid flertalet tillfällen att pedagogerna gjort ett gediget arbete med att 

observera och analysera olika situationer och sammanhang, men glömt att tillfråga barnen. 

Det finns en tradition att det är vuxna som vet vad som är bäst för barnen och att de därför 

styr verksamheten. För att pedagogerna ska kunna utveckla sin förmåga att ge barnen 

inflytande och bli medvetna om sina förgivettaganden menar Arnér att det är viktigt att de 

vuxna får tid att reflektera med sina kollegor om konkreta situationer. 

 Uttrycket ”det sitter i väggarna” skulle kunna beskrivas som ett sätt att sätta ord på något 

outtalat som styr verksamheten. Arnér (2009) liknar det vid skolkoder, traditioner, som 

påverkar exempelvis organisation eller hur barnen bemöts. Hon påstår att barn av tradition 

inte getts någon röst, men menar att det inte på något sätt betyder att det måste fortsätta vara 

så. Däremot är det de vuxna som avgör om en förändring ska ske och i så fall hur. Det är inte 

ovanligt att det bland pedagogerna finns ett motstånd mot förändringar. Deltagarna i Arnérs 

studie beskrev att det är lätt att automatiskt göra som man alltid har gjort och att det därför är 

viktigt att våga utmana varandra och ställa frågor som gör att man ser förbi det invanda. von 

Wright (2000) menar att om vi ska utvecklas är det viktigt att vi utmanar oss själva och våra 

invanda tankar, annars riskerar vi att stanna i det vi redan känner till.  

Kontroll 

Emilsson (2007) har undersökt barns möjlighet att utöva inflytande i förskolan i relation till 

vuxnas kontroll. Resultatet visar att hur mycket inflytande barnen får beror till viss del på hur 

mycket kontroll de vuxna utövar, men framför allt på vilket sätt kontrollen utövas. Samlingar 

är på förskolan av tradition vuxenstyrda så till vida att det är de vuxna som bestämmer vad 

som ska läras och hur. I de sammanhang där vad och hur bestäms i dialog mellan vuxna och 

barn har barnen mycket större möjligheter till inflytande. Avgörande är lärarens förmåga att 

inta en ledarroll som präglas av en tillåtande attityd, en lekfull röst och en strävan efter att 

verkligen förstå barnens synvinkel. Barnen får tid att fundera innan de gör val och läraren 

bekräftar barnen på olika sätt och styr genom att rikta sin uppmärksamhet. Det är alltså 

möjligt att ha stark kontroll utan att ha full kontroll över vad och hur. Även Arnér (2009) är 

inne på samma spår. Hon menar att vuxna ofta säger nej för att man är rädd att tappa 

kontrollen och att det ska bli rörigt. Samtidigt betonar hon att om barnen ska få möjlighet att 

pröva egna initiativ måste verksamheten präglas av en viss ovisshet.  

 Johansson (2004) menar att det även är viktigt i en inlärningssituation att ha en närhet i 

relationen mellan barn och vuxna. Om närheten fattas så tenderar ledarskapet att byggas på 

yttre kontroll som exempelvis hot om negativa konsekvenser. Emilsson (2007) förtydligar att 

närheten är viktig för att förstå varandra i den förhandling som är en förutsättning för 

gemensamt beslutsfattande. I de sammanhang där de vuxna styr, exempelvis en samling, kan 

ibland barnens enda alternativ till inflytande vara att bestämma om de ska delta aktivt eller 

inte. 

Organisation  

Grunden för förskolans verksamhet är dess organisation. Trots detta var det endast ett fåtal 

pedagoger i Hudsons (2012) studie som talade om att strukturera verksamheten för att 

uppmuntra barnens involverande i beslut. De flesta beskrev att det var vid speciella tillfällen 

som de konstruerade situationer där barnen gavs möjlighet att göra val. Detta anser Hudson 

strider mot Barnkonventionens direktiv att barnen har rätt att vara delaktiga i beslut som rör 

deras liv. Att pedagogerna i så liten utsträckning involverar barnen i planeringen av tider och 

den dagliga verksamheten menar hon är oroande. Flera av pedagogerna i studien ansåg att de 
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på grund av för stora barngrupper saknade den flexibilitet i organisationen som förutsätts för 

att barn ska få mer inflytande. Flera kände sig även begränsade av att de har fått allt fler 

administrativa uppgifter, men det varierade hur stort problem detta ansågs vara. 

 Emilsson (2007) menar att lärarna många gånger har för avsikt att ge barnen inflytande 

över exempelvis val av aktivitet, men att man kan fråga sig om det verkligen fungerar i 

praktiken. Hon beskriver hur en grupp tvååringar får önska vilken aktivitet de vill delta i 

utifrån ett antal alternativ. Ett problem som uppstår är att barnen väljer aktivitet, men 

pedagogerna har bestämt att det endast får vara fyra barn i varje aktivitet och då blir en del 

grupper fulla. Barnen informeras om att de får göra aktiviteten nästa dag och uppmanas att 

välja något annat. Ett annat problem är att flera av barnen inte verkar förstå vad de förväntas 

göra och har svårt att avstå från en aktivitet för att välja en annan.  

 Ett annat sätt att låta barnen välja aktivitet beskrivs av några pedagoger i Hudsons (2012) 

studie. För att ge barnen möjlighet att enkelt och praktiskt välja aktivitet så bygger de upp 

olika miljöer. Barnen går då dit de vill vara och är inte utlämnade till den mer abstrakta, 

vuxenledda valmetoden som beskrevs tidigare. Andra pedagoger lyfte den personliga 

relationen mellan barn och pedagoger som väsentlig. Genom den blir pedagogen medveten 

om barnens intressen och kan därigenom anpassa barnens möjligheter utifrån detta. Barnen 

kan då vara med och påverka förskolans verksamhet genom lyhörda vuxna. 

Inflytande genom att göra val, ta egna initiativ och utveckla förmågor 

Emilsson (2007) betonar att det enligt förskolans styrdokument är tydligt att verksamheten 

ska läggas upp så att barnen får utveckla förmågor som behövs för att kunna föra fram sina 

åsikter och att delta i olika former av beslutsfattande. Även Arnér (2009) argumenterar för hur 

viktigt det är att barn får utveckla redskap för att kunna uttrycka sina åsikter och själva göra 

sin röst hörd. Trots detta visar Emilssons (2007) studie att det vanligaste sättet som barn får 

utöva inflytande på är genom att göra val utifrån förutbestämda alternativ, oftast sångkort 

eller likande. Det finns dock exempel där barn tillåts ta egna initiativ till samlingar. Läraren 

bejakar och följer upp barnens initiativ. Därefter utformas samlingen i dialog mellan barn och 

vuxna. Det kan handla om att barnen vill läsa en saga eller att de vill sjunga speciella sånger. I 

de sammanhang där de vuxna har en mindre tillåtande ledarroll kan barnens inflytande 

begränsas till att eventuellt bara hävda sin tur att önska sång eller kanske vilken plats man vill 

sitta på. 

Hinder för barns inflytande i förskolan 

När det nu är tydligt i förskolans styrdokument att barn har rätt till inflytande kan man fråga 

sig varför barn fortfarande har så liten möjlighet att påverka förskolans verksamhet. Jag 

kommer här att beskriva en del av de hinder för barns inflytande i förskolan som framkommit 

i olika undersökningar. 

Regler och rutiner 

Arnér (2009) har i sin studie kommit fram till att de vuxna ofta uttrycker en självklarhet att 

man vill att barnen ska ha det bra på förskolan och trivas där. Samtidigt har det framkommit 

under samtal med barnen att de upplever att det finns en mängd regler om vad man får och 

inte får som stör deras lek. Hon beskriver att förskolans verksamhet traditionellt byggs upp av 

rutiner och regler. Dessa har ofta funnits med länge utan att pedagogerna tagit ställning till om 

dessa fortfarande är aktuella. I projektet som Arnér genomförde utmanades pedagogerna 

därför att i olika situationer frångå regler till förmån för barns inflytande. Det framkom då att 

pedagogerna tyckte att det var skönt att få frångå flera av reglerna som de uppfattade som 

hindrande i arbetet med barns inflytande. Det kunde handla om att man måste äta upp allt på 

tallriken, att alla måste gå ut samtidigt, att man måste städa undan varje gång man gjort något. 
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Samtidigt blev det tydligt att behovet av att få reflektera över sitt bemötande mot barnen 

ökade när regelstyrningen minskade. Detta upplevde pedagogerna att det sällan fanns tid till. 

 Emilsson (2007) förklarar att regler kan ha olika karaktär. I många samlingssituationer är 

reglerna uttalade och handlar om ordning och uppförande. I dessa fall har barnen i princip 

inget inflytande utan det är de vuxna som håller ordning och ser till att reglerna följs genom 

att utdela tillsägelser. I samlingar som präglas av kommunikation är ofta reglerna outtalade. 

Läraren håller även här i ordningen, men denna gång genom att lyhört lyssna på barnen och 

ge respons på det de säger och tar initiativ till. I dessa situationer behövs sällan tillsägelser 

utan läraren styr med en lekfull röst och hur hen riktar sin uppmärksamhet.  

 Arnér (2009) beskriver hur vuxna ofta utformar regler som hör ihop med vissa rutiner, som 

till exempel en utflykt. Reglerna kommer till av omsorg om barnen, men också för att man är 

rädd att det ska bli rörigt. Samtidigt anser hon att förskolans verksamhet till viss del måste 

präglas av ovisshet om barnen ska få utrymme till att pröva egna initiativ och vara med och 

påverka. Om barn ska kunna få inflytande måste de vuxna frångå givna regler och se till 

situationen istället. Arnér berättar om ett tillfälle när ett barn tilläts ta med ”mat till tomten” 

trots att pedagogerna hade kommit överens om en regel att barnen inte fick ta med några 

extrasaker. Situationen utvecklades till en fantastisk lek i skogen som engagerade alla barnen. 

Arnér visar på att det bästa är när barn och vuxna lyssnar på varandra, på varandras argument, 

och kommer överens om det som fungerar både för individen och för gruppen. 

Målstyrning 

Barn har, enligt Emilsson (2007), i princip ingen möjlighet till inflytande om läraren redan 

från början har fasta mål för samlingen utifrån ett vuxenperspektiv. I dessa fall intar den 

vuxna en formell attityd och styr upp både vad och hur för att hålla ordning och nå de 

uppsatta målen. Om barnen tar egna initiativ så styr läraren tillbaka uppmärksamheten till det 

den vuxna planerat. Emilsson menar att det blivit vanligare inom förskolan att skapa mer 

skolliknande situationer med synlig pedagogik. Avsikten är att höja den akademiska 

kunskapsnivån. I praktiken innebär detta att läraren styr starkare och barnens inflytande 

minskar. En annan risk med denna typ av undervisning i förskolan är att barnen tidigt kan få 

en stämpel på sig att inte kunna, vilket sänker deras självförtroende. Det finns även en risk att 

man kommer ifrån barnens verklighet och deras intressen och därmed minskar intresset och 

möjligheten för lärande. 

Tid 

Tid är en faktor som återkommande beskrivs vara en bristvara, vilket på olika sätt hindrar 

barns inflytande. Hudson (2012) återger hur de pedagoger som arbetar med de yngre åldrarna 

ansåg sig har mer tid att låta barnen vara med i beslutsprocesser. De som arbetar i skolan 

ansåg sig ha mindre tid och fattade därför själva besluten med barnens bästa i åtanke. Även i 

Emilssons (2007) studie visar sig tid ha en avgörande betydelse för barns möjlighet till 

inflytande. Det varierade mycket hur de vuxna valde att prioritera tiden i en samling. En del 

pedagoger var tydligt målinriktade och trots att de ställde frågor till barnen så stannade de inte 

upp och gav barnen tid att svara. Istället styrdes uppmärksamheten snabbt tillbaka till det 

planerade. Andra pedagoger lämnade större utrymme för samtal och att lyssna på barnen och 

därigenom ökade barnens möjlighet till inflytande. Pedagogerna i Arnérs (2009) studie 

beskrev att de önskade mer tid för att kunna reflektera tillsammans med sina kollegor kring 

sitt eget bemötande av barnen. Samtidigt uppmärksammar Arnér att det ofta var rutiner och 

planering som prioriterades av pedagogerna istället för exempelvis samtal om demokrati och 

inflytande.  
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Kollegiala relationer 

Pedagogerna i Arnérs (2009) studie ansåg det värdefullt att få reflektera tillsammans med sina 

kollegor och utmanas i sina förgivettaganden. Samtidigt visar studien att kollegiala relationer 

även kan vara ett hinder för barns inflytande. Det kan vara svårt för många lärare att fatta 

beslut som går emot gängse traditioner, åtminstone utan att först förankra beslutet med 

kollegorna. Det kan även vara svårt att kritisera en kollega som man anser har behandlat ett 

barn nedvärderande. Den kollegiala lojaliteten anses för många vara viktigare än att stå upp 

för barns rätt. Många lärare väljer att lägga locket på istället för att diskutera olika åsikter 

eftersom det finns en rädsla för konflikter med kollegor. Däremot kan det vara lättare att 

kritisera en kollega som anses vara alltför tillmötesgående mot eleverna. Walch (1987) visar 

också på att det kan finnas kopplingar mellan hur välplanerad en samling anses vara i relation 

till hur styrd den är. Om barnen tillåts ha inflytande anses inte alltid samlingen vara lika 

välplanerad som när vuxna planerat och styr.  

Reellt inflytande eller skendemokrati? 

Hudson (2012) menar att det finns en risk att barns inflytande endast blir en retorisk fråga 

eftersom det råder en sådan splittring när det gäller att definiera beslutsfattande. Hon påpekar 

att en av anledningarna till splittringen är att pedagogerna i studierna såg så många hinder i 

praktiken. Även Emilsson (2007) uttrycker en oro för att barnens inflytande i förskolan är 

mycket begränsad på grund av lärarnas attityder, regler och maktförhållanden. Som exempel 

lyfter hon frågan om det blir verkligt inflytande när barn i en samling får välja vad de vill 

göra, men sedan får höra att gruppen är full och att de får vänta till morgondagen. Hon menar 

att det tenderar till att bli skendemokrati och manipulation från lärarens sida. Emilsson är 

kritisk till om det är rimligt ur ett utvecklingsperspektiv för en tvååring att göra denna typ 

demokratiska val, om det är rimligt att de kan förstå innebörden av situationen. Formen 

tenderar att bli viktigare än innehållet och frågan är för vems skull valen görs? Hon menar att 

risken finns att demokratiska aktiviteter blir något pedagogerna i förskolan kan visa upp för 

föräldrar och politiker, men att det inte alls innebär något reellt inflytande för barnen. Hudson 

(2012) argumenterar för att om barn verkligen ska kunna påverka och utöva inflytande behövs 

en mer förstående dialog för att skapa möjligheter för de yngre barnen att vara en del av den 

beslutsfattande processen. Hon menar att dialogen behöver innefatta barns inflytande 

samtidigt som man är medveten om förutsättningarna i praktiken på förskolan. Annars 

kommer det bli svårt att få till en verklig och etisk praktik där barnen är delaktiga i beslut, på 

riktigt. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Hur ett resultat uppfattas och tolkas påverkas bland annat av vilken teoretisk utgångspunkt 

som ligger till grund för analysarbetet. I denna studie utgår jag från ett social-

konstruktionistiskt perspektiv och Meads intersubjektiva teori. Teorierna har varit ett stöd för 

att förstå synen på individen i relation till gruppen samt det sociala samspel som formar 

förutsättningarna för barns inflytande. 

Socialkonstruktionism och intersubjektiv teori 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär, enligt Hwang och Nilsson (1995), att det 

sociala sammanhang vi befinner oss i påverkar hur vi ser på olika områden som till exempel 

könsroller eller identitet. Kulturella värderingar påverkar hur vi uppfattar våra roller och oss 

själva. På så sätt konstrueras vår syn på verkligheten genom uppfattningar som förs vidare 

från generation till generation. Med utgångspunkt från denna teori betraktar jag förskolan som 

ett kulturellt sammanhang där uppfattningar om barn, kunskap och organisation förs vidare 

från pedagoger som varit länge på en arbetsplats till nya kollegor. Barns inflytande kan då ses 

som en social konstruktion som formas på olika sätt beroende på den rådande kulturen på en 

förskola. 

 Den socialkonstruktionistiska teorin kan även kopplas samman med Meads intersubjektiva 

teori. von Wright (2001) beskriver hur synen på människan som en sluten individ länge fått 

utgöra utgångspunkten för hur vi förstår och tolkar olika situationer medan Meads teori 

bygger på tanken att människan, självet, blir till i samspel med andra. Våra attityder och vårt 

agerande i olika roller beror på det sociala sammanhang vi befinner oss i. Arnér (2009) 

förklarar, i enlighet med Meads teori, begreppet intersubjektivitet:  

 
Det betecknar det som sker mellan människor då de möts i ett samspel. Begreppet riktar fokus mot 

det gemensamma handlandet mellan dem som ingår i samspelet och utgör en utmaning för både 

barn och lärare.” (Arnér 2009, s. 32)  
 

Arnér argumenterar för att lärare inte bara ansvarar för barns lärande utan även för det sociala 

sammanhanget på förskolan. Hon menar att om läraren tar det ansvaret så är hen en del av det. 

Detta innebär att läraren påverkar hur det sociala klimatet med barn och föräldrar formas. 

Arnér beskriver hur hon ofta fått höra att lärare anser sig ha tur att få lätta barngrupper eller 

otur att få svåra barngrupper. Hon menar att det inte är en fråga om tur eller otur utan att 

läraren varit med och påverkat klimatet. Enligt henne kan reflektion vara användbart för att få 

syn på sitt eget handlande och förändra det i relation till en given situation. Genom att läraren 

förändrar sitt beteende så kan en situation utvecklas annorlunda. 

 Ludvigsson (2009) har studerat skolans ledarskap utifrån begreppet ”Samproducerat 

ledarskap”. Med utgångspunkt från Meads intersubjektiva teori betraktar hon ledarskap som 

en social process. Hon menar att det är viktigt att skolledare och lärare förstår varandras 

utgångspunkter. Ledarskapet skulle kunna liknas vid en förhandling där båda parter kommer 

överens om vad respektive roll ska innebära. Hon förklarar att ledarskap snarare handlar om 

en relation än om ledarens personliga egenskaper: 

 
Människor utvecklar sin medvetenhet i interaktion med varandra och i reflekterandet av varandras 

perspektiv. (Ludvigsson 2009, s. 70) 
 

Jag kan se likheter när det gäller förskolans sammanhang avseende relationen mellan barn och 

vuxna. Vuxna utövar ett ledarskap som bygger på en relation till barnen. Barns inflytande kan 

då ses som en social konstruktion vilken utvecklas genom ett samspel där barn och vuxna i 

förskolan strävar efter att förstå varandras utgångspunkter. von Wright (2000) menar att det 
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inte är enskilda egenskaper som karaktäriserar intersubjektiviteten hos människor utan 

handlingar i relation till andra. Detta innebär:  

 
… att man aldrig med säkerhet eller en gång för alla kan bestämma vem en annan människa är. 

(von Wright 2000, s. 33)  
 

Jag tolkar det som att vi människor inte är på ett bestämt sätt utan att vårt jag formas i mötet 

med andra människor. Detta innebär då att jaget är föränderligt och beroende av det samman-

hang vi befinner oss i. 

 Språk och kommunikation är enligt Mead (1934/1976) en viktig beståndsdel när det gäller 

förståelsen för varandras perspektiv. Han framhåller betydelsen av att det finns en gemensam 

begreppsvärld för att vi ska kunna kommunicera och förstå varandra. Mead förklarar att 

kommunikation inte bara handlar om verbala utan även om icke verbala uttryck. Gester kan 

fungera som stimuli för deltagare i en given situation, men det är viktigt att ord och gester har 

samma betydelse för den som sänder ut och den som tar emot. Olika sociala grupper har 

nämligen olika sätt att tolka gester och att ge respons på dessa. Ludvigsson (2009) gör 

jämförelser med en skolledare som med ansiktsuttryck signalerar att det är tillåtet för lärarna 

att komma med egna synpunkter och att detta inte innebär någon risk utan är välkommet. 

Mead (1934/1976) använder begreppet social anpassningsprocess för att beskriva den process 

som sker när vi kommunicerar och försöker förstå varandras perspektiv. Han menar att denna 

process sker i tre steg genom att först signaleras en gest, mottagaren ger sin respons och 

därefter framkommer olika handlingsalternativ att ta ställning till. För att konkretisera vad 

detta skulle kunna innebära ger Ludvigsson (2009) ett exempel på hur en skolledare diskuterar 

en förändring med lärarna. Först ger skolledaren sin syn på förändringen, därefter ger lärarna 

sin respons och man reflekterar tillsammans. Det är först därefter som man kan titta på vilka 

handlingsalternativ som finns att gå vidare med. Jag tänker att detta även skulle kunna 

beskriva hur kommunikationen mellan barn och pedagoger på en förskola kan gå till. Ett barn 

kommer till exempel med en önskan om en aktivitet. Pedagogen behöver då kunna tolka och 

förstå vad det är som barnet vill. Därefter kan pedagogen ge sin syn på barnets önskemål och 

barn och vuxna kan reflektera tillsammans för att komma fram till vilka olika handlings-

alternativ som finns. 

 Det är inte bara kommunikation som är viktigt för det relationella ledarskapet, utan även 

ett medvetet reflekterande. Enligt Bron och Lönnheden (2004) är det viktigt att utmanas 

genom att få möta skillnader i erfarenheter. Det handlar inte om att uppnå totalt samförstånd. 

Tvärtom menar de att strävan efter total enighet kan leda till en idealiserad bild av 

samförstånd istället för en verklig och meningsfull förhandling. von Wright (2000) anser att 

det är viktigt att bryta vanor och att våga konfrontera problem för att kunna hitta nya 

lösningar. Risken finns annars att man fortsätter i invanda mönster där ingen medvetenhet 

krävs. Hon förklarar också att om gränserna mellan olika grupper är helt fasta så är det 

omöjligt att inta varandras perspektiv.  

 Mead (1934/1976) använder sig av begreppet den generaliserade andre för att beskriva 

samhället eller en social grupp som individen tillhör. Genom att förhålla sig till andra i den 

sociala gruppen och spela ett slags spel där man sätter sig in i andra roller kan individen 

bedöma sig själv i förhållande till de andra. På så sätt blir individen medveten om sitt eget jag 

och kan fungera i samspel med gruppen. Mead menar att detta gör att människan kan 

kontrollera sig själv och sitt beteende. Han skriver:  

 
… individen är vad han är, som en medveten och individuell personlighet, just såtillvida som han 

är en medlem av samhället, inbegripen i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, och 

därigenom socialt kontrollerad i sitt beteende. (Mead 1934/1976, s. 183)  
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Ludvigsson (2009) förklarar att detta inte innebär att individualiteten hos en människa tas bort 

utan att hen helt enkelt skapar sin individualitet som medlem av ett socialt sammanhang. 

 Alvesson (2007) utgår även han från att individer i organisationer tillhör olika kulturella 

grupper och därmed företräder olika intressen. Detta kan medföra konflikter eftersom olika 

grupper bär med sig olika värderingar och intressen. Det är lätt att det uppstår konkurrens om 

vilka intressen som ska få styra verksamheten. Alvesson tar upp att makt är en viktig aspekt i 

en kultur. 
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METOD  
Jag har genomfört en kvalitativ studie där två fokusgrupper med förskollärare har träffats och 

samtalat kring olika aspekter av barns inflytande på förskolan. Förutom några grundläggande 

intervjufrågor (bilaga 2) har fem olika dilemman (bilaga 3) använts som stimulusmaterial. 

Dessa dilemman beskriver tänkbara situationer där man kan hantera frågan om barns 

inflytande på olika sätt. I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen gått till samt vilka olika 

forskningsetiska överväganden som gjorts under processens gång. 

Kvalitativ metod 

Jag har genomfört en kvalitativ studie där syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar 

av barns inflytande i förskolan. Björkdahl Ordell (2007) förklarar att en kvalitativ studie bland 

annat handlar om att ta reda på vad en person har för uppfattning av ett visst fenomen. För att 

samla in data använder man då kvalitativa metoder som exempelvis intervju eller observation. 

Jag har valt att samla in data genom fokusgruppssamtal, vilket är en variant av gruppintervju. 

Enligt Davidsson (2007) är fokusgruppssamtal ett bra sätt att få fram hur olika individer 

uppfattar ett visst fenomen. Begreppet fokus kommer av att den som utför studien bestämt ett 

ämne för samtalet, i det här fallet ”Barns inflytande i förskolan”. Deltagarna i gruppen får 

därefter samtala kring ämnet, antingen fritt eller utifrån frågor och stimulusmaterial. 

Stimulusmaterial kan exempelvis vara textavsnitt eller bilder som avser att väcka diskussion i 

frågan. Fördelen med ett friare samtal är, enligt Davidsson, att det då finns stora möjligheter 

för deltagarna att ta upp egna aspekter av ämnet. Ofta får samtalen en mer argumenterande 

karaktär där deltagarna motiverar sina åsikter och ställningstaganden. Hon anser också att 

fokusgruppssamtal är mindre utlämnande än traditionella intervjuer eftersom en deltagare 

enkelt kan välja att inte delta under en viss del av samtalet om det känns obekvämt.  

 I mötet med fokusgrupperna har jag valt en friare form av samtal, men med en viss 

grundstruktur bestående av frågeställningar (bilaga 2) och dilemman (bilaga 3) som då och då 

presenterades under samtalet. De dilemman vilka användes som stimulusmaterial har jag själv 

formulerat utifrån områden där jag upplevt att pedagoger ibland blivit osäkra på vad som är 

ett bra sätt att hantera en situation. Pedagoger agerar då utifrån personliga uppfattningar, 

vilket leder till att barnen får olika bemötanden beroende på vilken pedagog som ansvarar. 

Situationer som enligt min erfarenhet ofta kan leda till diskussioner bland både barn och 

vuxna är mat, vila, toalettbesök, barns initiativ som inte alltid håller sig inom vad som är 

brukligt, barn som inte vill delta eller barn som vill fortsätta när gruppen som helhet inte orkar 

mer. Detta är anledningen att jag valt dilemman inom dessa områden. 

 Jag har utgått från fenomenografi som metodansats för studien. Enligt Dahlgren och 

Johansson (2015) lämpar sig denna ansats för att beskriva och analysera människors 

uppfattningar om olika fenomen. Det fenomen som här studeras är barns inflytande och 

eftersom det är förskollärarnas uppfattningar av fenomenet som jag studerar är denna ansats 

lämplig att utgå ifrån. Grunden för den fenomenografiska ansatsen är att människor uppfattar 

sin omgivning på olika sätt. Det handlar alltså inte om att hitta ett rätt sätt att förstå sin 

omgivning utan snarare att definiera på vilka olika sätt människor uppfattar ett givet fenomen, 

vilket jag anser vara en intressant utgångspunkt för studien. 

Urval 

Jag började med att ta kontakt med tre olika förskolechefer för att undersöka intresset av att 

låta förskollärare från deras förskolor delta i studien på arbetstid. Två av områdena arbetar 

uttalat Reggio Emilia-inspirerat medan det tredje arbetar mer traditionellt. Jag ville möta 

erfarna förskollärare som arbetar utifrån olika pedagogiska filosofier. Enligt Kihlström (2007) 

blir svaren mer tillförlitliga vid intervjuer om respondenterna har stor erfarenhet inom 
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området. Hon menar att deras svar då förmodligen grundar sig på egen erfarenhet istället för 

allmänna åsikter.  

 De två förskolecheferna som representerar Reggio Emilia-inspirerade förskolor svarade 

direkt att de ansåg det vara ett viktigt ämne och att det var värdefullt för deras verksamheter 

att få vara med och diskutera frågan om barns inflytande på förskolan. De var därför villiga att 

låta deras utvecklingsgrupper delta i studien på ordinarie mötestid. Utvecklingsgrupperna 

bestod av tre respektive fyra förskollärare. Wibeck (2000) rekommenderar att man är fyra till 

sex deltagare i en fokusgrupp. Jag bedömde det som problematiskt att kunna få ihop åtta till 

tolv förskollärare som på sin fritid engagerat skulle orka ställa upp i samtalen. Därför ville jag 

söka en lösning där deltagandet skulle kunna ske på arbetstid. När de två cheferna i studien 

erbjöd mig att träffa deras utvecklingsgrupper såg jag det som ett bra alternativ. Detta trots att 

Wibeck (2000) varnar för att det finns en risk när gruppen består av tre informanter att en 

deltagares åsikter inte kommer fram ifall två deltagare sluter sig samman. Jag skickade ett 

mail med missivbrev (bilaga 1) till samtliga tilltänkta förskollärare. Därigenom fick alla 

samma information om studiens syfte, hur de forskningsetiska principerna är tänkta att följas 

och hur fokusgruppsamtalen kommer att gå till i praktiken. 

 Den tredje förskolechefen hörde inte av sig på länge och när jag tog ytterligare kontakt 

med henne förklarade hon att hon varit sjuk och låg efter med mycket. Jag förstod att det 

skulle vara svårt för henne att arrangera ett möte inom kort. Då jag redan genomfört 

fokusgruppsamtal med de två andra grupperna och ansåg att jag behövde gott om tid för att 

bearbeta materialet och skriva uppsatsen beslutade jag mig för att använda det rikliga material 

jag fått från de två utvecklingsgrupperna jag träffat. Nackdelen med att inte träffa ytterligare 

en grupp förskollärare är att resultatet nu blir hämtat från två Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor. 

 Förskollärarna jag träffade har alla arbetat många år inom förskolan och har mycket 

erfarenhet både av att arbeta traditionellt och Reggio Emilia- inspirerat. Alla förskollärarna 

jag träffat har jag eller har haft en yrkesmässig relation till, men ingen arbetar på min 

avdelning. I uppsatsen används fingerade namn för att resultat och diskussion ska bli lätta att 

förstå utan att respondenterna ska gå att identifiera. 

 Urvalet kan sägas vara strategiskt eftersom jag medvetet vänt mig till förskolor som arbetar 

utifrån olika pedagogisk inriktning. Samtidigt har jag även gjort ett bekvämlighetsurval 

eftersom jag valt att kontakta chefer som jag känner till och därefter utgått från de som önskat 

att delta i studien. Både strategiskt urval och bekvämlighetsurval är urvalsmetoder som Fejes 

och Thornberg (2015) beskriver som exempel på icke-sannorlikhetsurval. Det innebär att man 

till skillnad från ett sannorlikhetsurval inte har för avsikt att hitta respondenter som 

proportionerligt kan representera den avsedda populationen, i det här fallet förskollärare. 

Fejes och Thornberg förklarar även att icke-sannorlikhetsurval ofta kritiseras för att inte 

kunna generaliseras i statistisk bemärkelse. Samtidigt menar Merriam (1998) att syftet aldrig 

varit att kunna generalisera statistiskt utan att man istället kan göra en så kallad 

användargeneralisering. Det är då upp till läsaren att avgöra hur resultatet kan vara till nytta i 

den egna situationen. Detta stämmer väl överens med min önskan att lyfta förskollärares olika 

uppfattningar om barns inflytande, både svårigheter och goda exempel. Jag tänker att det då är 

läsaren som själv avgör hur man vill använda det framtagna resultatet. Det kan finnas en risk 

att jag på grund av bekvämlighetsurvalet, vilket inneburit att jag träffat förskollärare som är 

kända för mig, inte ställt vissa frågor eftersom jag kanske har en förutfattad mening om vad 

respondenterna försöker säga. Samtidigt har jag inte en så nära relation till förskollärarna att 

jag tänker att det skulle vara fallet. Snarare är jag genuint intresserad av hur de uppfattar barns 

inflytande på olika sätt och har hela tiden sett fram emot att få ta del av dessa uppfattningar. I 

studien gör jag inte anspråk på att presentera sanningen utan snarare olika aspekter av barns 
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inflytande på förskolan. Därför anser jag inte heller att det är ett problem att alla 

respondenterna arbetar på Reggio Emilia- inspirerade förskolor. 

 Davidsson (2007) lyfter vikten av att ta ställning till om deltagarna i gruppen ska känna 

varandra eller inte. Valet kan bero på hur känsligt ämnet är. Om det är ett känsligt ämne kan 

det finnas hierarkier i gruppen som gör det svårt för deltagarna att vara öppna med sina 

åsikter. Jag anser inte att ämnet ”Barns inflytande” i sig är känsligt. Möjligen skulle det kunna 

vara obekvämt för en förskollärare från en förskola där man till exempel arbetar aktivt för att 

barnen ska få ökat inflytande, att uttrycka en stridande uppfattning. Samtidigt är min 

bedömning att de utvalda grupperna består av förskollärare som är vana att reflektera och 

diskutera tillsammans med andra och att det inte skulle vara något problem för dem att 

framföra och stå för olika åsikter. Tvärtom kan det vara en fördel att få genomföra samtalen i 

ett redan känt sammanhang, vilket gör situationen mer avslappnad och att samtalen då lättare 

kommer igång. I den första fokusgruppen med tre förskollärare arbetar förskollärarna på 

samma förskola, men på olika avdelningar. I den andra fokusgruppen med fyra deltagare 

arbetar förskollärarna inom samma område, men på olika förskolor. Vid genomförandet var 

dessvärre några förskollärare frånvarande på grund av sjukdom och vård av barn, vilket i 

praktiken ledde till att de olika grupperna endast bestod av två förskollärare vid vartdera 

tillfället. Däremot följde det vid ett av tillfällena med en student. Vi kom överens om att 

studenten kunde vara med och delta i samtalet, men att jag inte skulle ta med hennes 

uppfattningar i uppsatsen eftersom syftet är att studera förskollärares uppfattningar. 

Genomförande 

Fokusgrupperna träffades på deras ordinarie mötestid och i samma lokal som vanligt. 

Samtalen genomfördes under en timme, vilket jag förklarade innan vi började var min avsikt. 

Deltagarna är för mig kända förskollärare även om det inte är någon som arbetar på min egen 

avdelning. Jag inledde därför med att tydliggöra den aktuella situationen så det inte skulle 

blandas ihop med andra situationer där jag är eller har varit inblandad tidigare. Efter att ha 

förklarat min roll som moderator samt syftet med undersökningen tydliggjorde jag att 

förskollärarna i detta forum inte representerar förskolans ståndpunkter utan att jag är 

intresserad av enskilda förskollärares uppfattningar. I båda grupperna utgick vi från den första 

frågeställningen (bilaga 2) om vad det innebär att alla barn ska få möjlighet att utöva reellt 

inflytande på både innehåll och arbetssätt och hur förskollärarna tänker kring detta uppdrag. 

Under samtalets gång växlade jag mellan att släppa samtalet fritt, ställa spontana följdfrågor 

eller förberedda frågeställningar. Då och då presenterade jag även olika dilemman (bilaga 3) 

som skulle kunna uppstå i vardagen på förskolan för att konkretisera och problematisera 

diskussionerna.  

Forskningsetiska överväganden 

Studenters examensarbeten räknas inte formellt som forskning, men i högskolelagen står det 

att samma etiska regler som forskare förhåller sig till även ska gälla undersökningar inom 

högskolans regi. Detta innebär att det är viktigt som student att tänka igenom och planera sin 

undersökning noga så att de forskningsetiska reglerna följs (Löfdahl 2014). Enligt 

Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (2002) bör den som genomför en studie noga begrunda hur olika etiska 

ställningstaganden kan påverka individer eller grupper som deltar i undersökningen. Eftersom 

det kan variera vilka problem som uppkommer i olika undersökningar så är de 

forskningsetiska principerna snarare tänkta som vägledning än som föreskrifter. Det egna 

ansvaret kan aldrig fråntas den enskilde forskaren. Det finns fyra huvudkrav som en forskare 

bör utgå ifrån: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  
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Första steget för att uppfylla informationskravet var för mig att kontakta förskolecheferna och 

informera om den studie jag skulle genomföra. Genom ett mail förklarade jag syftet med 

undersökningen och att jag gärna ville träffa förskollärare från deras område. Efter att ha fått 

klartecken från cheferna skickade jag ett mail till var och en av de föreslagna förskollärarna 

och frågade om de var intresserade av att delta i fokusgruppssamtal och bidra med sina 

uppfattningar kring ämnet ”Barns inflytande i förskolan”. I mailet förklarade jag att deras chef 

gett tillåtelse att vi träffas en timme på arbetstid, men att det är helt frivilligt att delta. Jag 

bifogade även ett missivbrev (bilaga 1) så att både chefer och förskollärare skulle få exakt 

samma information. Trost och Hultåker (1994) beskriver att ett missivbrev till en 

enkätundersökning bör innehålla information om syfte och innehåll, vem som är intressent, 

vad resultatet kommer att användas till och lite om vilka som kommer att delta i 

undersökningen. Jag utgick från dessa områden när jag formulerade brevet. Avslutningsvis 

lämnade jag mina kontaktuppgifter så deltagarna vid behov skulle kunna kontakta mig. 

Löfdahl (2014) menar att detta är viktigt ifall deltagarna har frågor eller vill ändra sitt 

samtycke. När vi sedan träffades för att genomföra samtalen upprepade jag syftet ännu en 

gång och hur materialet kommer att användas.   

 Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ha fått full insikt i vad studien går ut på 

och därefter gett sitt godkännande till att delta. Detta krav anser jag vara uppfyllt eftersom det 

är vuxna personer som väljer att komma till den givna platsen och dela med sig av sina 

uppfattningar. Hade de inte samtyckt skulle de valt att inte komma eller att inte svara. 

 Konfidentialitetskravet anser jag vara lite mer komplext. Jag spelade in samtalen på telefon 

och iPad. Teoretiskt sett så skulle någon kunna komma åt inspelningarna och någon gång 

ibland nämns deltagarnas namn i samtalen. Däremot är ingen av respondenterna namngivna 

vid transkriberingen och i den slutliga rapporten används fingerade namn. Någon som vet att 

jag träffat just dessa personer och känner dem, skulle eventuellt kunna gissa sig till vem som 

sagt vad. Samtidigt bedömer jag inte att det är känslig information som delats utan att det är 

ställningstaganden som är rimligt att tro att respondenterna själva skulle kunna stå för i andra 

sammanhang. Jag anser att jag gjort det som är möjligt avseende konfidentialitetskravet 

genom att själv hantera uppgifterna anonymt och att uppmana deltagarna att inte sprida vidare 

det som sagts under fokusgruppssamtalen.  

 Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär i detta fall att jag endast använder insamlat 

material i forskningssyfte när jag skriver mitt examensarbete. Personer som visat intresse för 

vad som framkommit under samtalen har hänvisats till att läsa den slutliga rapporten när den 

är färdig. 

 Vid ett av samtalen följde en förskollärarstudent med en av förskollärarna. Eftersom båda 

respondenterna gav sitt medgivande så valde jag att låta henne vara med. Vi kom överens om 

att hon kunde delta i samtalet om hon kände att hon hade tankar som hon ville dela med sig 

av, men att jag i min rapport inte kommer använda mig av hennes uttalanden. Däremot 

förekom det vid något tillfälle att hon tog upp en aspekt som förskollärarna valde att samtala 

vidare kring. På så sätt kan hennes deltagande ha påverkat resultatet, men jag bedömer att det 

inte lett till ett missvisande resultat.   

 Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka resultatet är att samtliga informanter är 

förskollärare som jag på olika sätt har eller har haft en yrkesmässig relation till. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) bör det inte finnas något beroende-

förhållande mellan forskare och deltagare. Detta är dock inte fallet här eftersom vi inte arbetar 

på samma avdelning och jag inte har någon maktposition gentemot informanterna. Jag anser 

inte heller att ämnet är av karaktären att det skulle vara känsligt för deltagarna att jag känner 

till deras uppfattningar.  
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Tillförlitlighet 

När man genomför en undersökning är reliabilitet och validitet två viktiga begrepp. 

Reliabilitet handlar om att undersökningen utförs på ett korrekt sätt. Det är viktigt att vara 

noggrann och systematisk i insamlandet av data så att risken för ett missvisande resultat 

minskas (Thurén 2007). Roos (2014) förklarar att begreppet validitet handlar om att 

undersökningen verkligen mäter det som avses. Syfte och frågeställningar är det som ska 

undersökas och det är viktigt att metod och utformandet av undersökningen verkligen leder 

till att syftet besvaras. När det gäller en kvalitativ studie går ibland åsikterna isär avseende 

begreppen reliabilitet och validitet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en del forskare, 

precis som Roos, använder sig av begreppet validitet för att fastställa om det som avses blivit 

studerat. Samtidigt så använder de själva istället begreppet kvalitet i betydelsen att en 

undersökning genomförts systematiskt, med en lämplig insamlingsmetod och en analys som 

både innefattar kreativitet och kritiskt tänkande.  

 Thurén (2007) förklarar också att en analys genom tolkning påverkas alltid av tolkarens 

egna värderingar och förförståelse samt vilken kontext materialet sätts in i. Detta gäller även 

för denna studie. För att studien ska få hög reliabilitet har jag valt förskollärare från två olika 

områden som dessutom arbetar på olika avdelningar. Jag har formulerat en del 

frågeställningar och presenterat olika dilemman, men också lämnat stort utrymme för 

respondenterna att styra samtalet. Detta för att inte mina uppfattningar ska påverka resultatet. 

Samtalen spelades in för att jag skulle kunna återgå till dem under tolkningsprocessen och 

därigenom minska risken för att jag uppfattat något fel. Thurén (2007) tar upp problematiken 

kring att kontrollera om den som genomför en studie tolkat rätt. Det är enligt honom helt 

omöjligt eftersom tolkningen görs utifrån personliga erfarenheter. Det är därför viktigt för mig 

att tydligt beskriva genomförande, resultat och hur jag resonerat i tolkningsprocessen. Då kan 

en läsare dra egna slutsatser och själv bedöma reliabilitet och validitet.  

 Saar och Löfdahl (2014) belyser svårigheter för en forskare att förhålla sig objektiv. 

Forskarens egna erfarenheter och uppfattningar om exempelvis barn eller förskola påverkar 

hur situationer eller uttalanden tolkas. Detta är omöjligt att helt komma ifrån, men genom att 

vara medveten om sina egna uppfattningar och föreställningar kan risken att forskaren ser och 

lyfter fram exempel som verifierar egna uppfattningar minskas. Eftersom jag själv har gjort 

ett aktivt val att arbeta på Reggio Emilia-inspirerade förskolor så är min barnsyn formad av 

tanken om det kompetenta barnet, vilket kan påverka hur jag uppfattar insamlade data. 

Samtidigt så står det i läroplanen att barnen ska ges inflytande (Läroplan för förskolan Lpfö 

98 2016), så frågan handlar inte om huruvida barn ska ges inflytande eller inte. Jag tror att jag 

genom att fokusera på undersökningens syfte och frågeställningar har kunnat frigöra mig från 

mina egna värderingar. 

Analys 

Det finns många olika sätt att ta sig an analysarbetet. Dahlgren och Johansson (2015) 

presenterar i boken ”Handbok i kvalitativ analys” en fenomenografisk analysmodell som 

stämmer väl överens med mitt sätt att tänka och koda materialet. Analysarbetet beskrivs i sju 

olika steg, men författarna betonar att i praktiken pendlar analysarbetet fram och tillbaka 

mellan de olika delarna under processens gång. Detta gäller även mitt analysarbete. Jag har 

trots detta valt att beskriva analysarbetet med hjälp av dessa förenklade steg för att skapa en 

förståelse för hur jag gått tillväga. 

 

Steg 1: Att bekanta sig med materialet 

Dagen efter respektive fokusgruppsamtal transkriberade jag det inspelade materialet för att ha 

samtalet i minnet om något skulle vara otydligt. När båda samtalen var transkriberade började 



 

20 

 

jag att noga läsa igenom texterna, som då bestod av 14 respektive 15 sidor rådata. Parallellt 

med att jag läste igenom texterna noterade jag spontana tankar i ett anteckningsblock bredvid. 

 

Steg 2: Kondensation 

Dahlgren och Johansson (2015) menar att det är här själva analysen startar. De 

rekommenderar att man arbetar med papper och klipper ut utmärkande passager ur 

intervjuerna. Jag valde att arbeta med datorn som redskap och istället för att klippa ut 

passager formade jag texten till punkter som innehöll det mest signifikanta för ämnet. 

 

Steg 3: Jämförelse 

Nästa steg innebär att jämföra passagerna och försöka hitta likheter och skillnader. Eftersom 

en fenomenografisk ansats utgår från att hitta en variation av uppfattningar är detta en viktig 

del av analysarbetet (Dahlgren och Johansson 2015). Jag började flytta runt de olika 

punkterna för att på så sätt få syn på likheter och skillnader på ett djupare plan. Jag upptäckte 

att det var lätt att utgå från att när respondenterna använde samma begrepp så menade de 

också samma sak, vilket jag här upptäckte inte alltid var fallet. 

 

Steg 4: Gruppering 

Efter att lite fritt flyttat runt och reflekterat över innehållet i de olika punkterna började här en 

fastare gruppering ta form. Genom att systematiskt gruppera de olika punkterna kunde jag 

också hitta likheter och skillnader i innehållet. 

 

Steg 5: Artikulera kategorierna 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är det i denna fas likheterna som ska vara i fokus. I de 

grupper jag format gick jag här igenom och granskade de likheter som framkommit i de olika 

punkterna. Med likheter avser jag kommentarer och uppfattningar som rör samma aspekt av 

ämnet inflytande, det vill säga som kan ge en förståelse för ett visst tema. 

 

Steg 6: Namnge kategorierna 

När kategorierna var artikulerade så läste jag punkterna i respektive grupp för att försöka hitta 

kärnan i innehållet. Varje grupp namngavs därefter och jag ansträngde mig att hitta ett kort 

och tydligt namn på varje kategori. Dahlgren och Johansson (2015) anser att detta är viktigt 

och att man bör vinnlägga sig om att fånga den grundläggande känslan i kategorin. 

  

Steg 7: Kontrastiv fas 

När alla kategorier fått namn som tydligt speglar innehållet kunde jag se att flera kategorier 

var lite korta och vid närmare eftertanke kunde höra ihop med någon annan kategori. Jag 

sammanförde då olika kategorier till en större grupp. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är 

det viktigt att innehållet i varje kategori ska vara exklusivt, det vill säga att det endast passar 

in i en grupp, inte flera. Jag kan inte säga att mina kategorier är helt exklusiva eftersom jag 

uppfattar att när det gäller barns inflytande går flera av kategorierna ihop. Trots detta har jag 

låtit det stå kvar på detta sätt eftersom jag bedömer att det blir enkelt för läsaren att förstå med 

utgångspunkt från de namn kategorierna fått. 

  

Dahlgren och Johansson (2015) menar att ett sista steg innan resultatet presenteras kan vara 

att komprimera respondenternas kommentarer så att de blir till kärnfulla citat, vilka kan 

användas som förklaring till de olika kategorierna. Detta arbete blev i princip tvärtom för mig. 

Mina punkter var så komprimerade att jag istället valde att gå till det transkriberade materialet 

för att hitta tydliga citat som kan förtydliga resultatpresentationen.  
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RESULTAT 
Enligt förskollärarna i studien är barns inflytande en självklarhet, men samtidigt finns det 

många olika faktorer som påverkar hur inflytandet utformas. Detta innebär att det kan finnas 

stora skillnader mellan förskolor och även mellan olika avdelningar på samma förskola. Syftet 

med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns inflytande i 

förskolan. Här kommer jag att presentera olika uppfattningar och olika aspekter som 

framkommit under fokusgruppsamtal med fyra förskollärare som jag kallar Lisa, Lena, Anna 

och Anki.  

Begreppen delaktighet, inflytande och att bestämma 

För förskollärarna i studien är det ingen tvekan om att barn enligt läroplanen ska ha reellt 

inflytande. Ett problem som lyfts är att läroplanen innehåller ett yrkesspråk som man måste 

lära sig att tolka. Anki och Anna menar att det är viktigt att alla pedagoger som arbetar på en 

arbetsplats ges tid att reflektera kring olika begrepp och vad dessa innebär i det praktiska 

arbetet. Här beskrivs chefen spela en viktig roll till exempel genom att se till att all personal 

får fortbildning i läroplanens innehåll, men även genom att avsätta tid för reflektion där dessa 

frågor sätts i fokus. Förskollärarna beskriver att förr diskuterades inte barns inflytande 

överhuvudtaget, men Anna förklarar att i och med att läroplanen reviderades 2016 har det 

kommit mer och mer. Däremot menar hon att det tar tid innan de nya direktiven implemen-

terats i verksamheten. 

  Lisa och Lena diskuterar hur begreppen delaktighet, inflytande och att bestämma uppfattas 

ha olika laddningar. Att bestämma upplevs ha en negativ underton och kopplas lätt samman 

med att bestämma över någon annan eller att driva igenom sin vilja för att man är stark eller 

kanske skriker högst. Däremot, menar de, kan det ofta uppfattas som en positiv egenskap att 

vara bestämd och att veta vad man vill. 

 Ibland kan det vara svårt att tydliggöra vem som fattat olika beslut. Anki beskriver hur hon 

fattat beslut tillsammans med barnen om att äta mellanmål i en koja barnen byggt. Anna som 

lyssnat funderar kring vem som egentligen fattat beslutet, om det är barnen eller Anki. Anna 

definierar situationen som att barnen fått komma med förslag, men att det är Anki som 

bestämt hur det blir. Hon resonerar vidare att om barnen ska kunna fatta helt egna beslut utan 

att det blir på bekostnad av någon annan är förutsättningen att det finns givna alternativ att 

välja mellan och att alla barn i sammanhanget får göra det de önskar.  

 Delaktighet uppfattas av samtliga förskollärare som ett mer neutralt begrepp där barnen är 

närvarande i till exempel en lek eller samling utan att styra eller påverka innehållet. Inflytande 

däremot anses vara det mest positivt laddade begreppet eftersom barnen då kan påverka 

innehållet genom att ta initiativ och komma med förslag. Förskollärarna betonar dock att det 

är viktigt att barnen tidigt får lära sig att utöva inflytande inte är samma sak som att 

bestämma. Det är viktigt att förstå att jag inte alltid kan få som jag vill. Lena beskriver 

skillnaden mellan att bestämma och att utöva inflytande så här: 

 
Jag tänker ju bestämma som att bestämma över nån annan, liksom, att man styr för att man är stark 

och vill det mycket, att man skriker högst eller… att få ha inflytande är ju att få berätta vad man 

vill, men det är inte säkert att det blir som man ville, men det finns någon som har lyssnat och nån 

som har förstått och tagit det i sina händer och sen får jag ett svar. (Lena)  
 

Lena betonar att det är skillnad mellan begreppen bestämma och inflytande på så sätt att 

bestämma innebär att det blir som man vill, ofta på någon annans bekostnad, medan 

inflytande handlar om att få möjlighet att föra fram sin önskan och att bli lyssnad på även om 

det inte är säkert att man får som man vill. Jag tycker mig kunna utläsa en tanke om respekt 

för den enskildes uppfattningar, men även ett förtroende för att de inblandade vill varandras 
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väl. Lisa fyller i att även som vuxen måste man kunna hantera att det inte blir som man vill. 

Hon refererar till ett tidigare samtal som handlat om att rösta: 

 
Så är det ju, nu är jag tillbaka till valet, jag kan ju inte bryta ihop för att… moderaterna vinner om 

inte jag ville det. Det är ju bara att gilla läget och gå vidare. (Lisa) 

 

Lisa menar att även om barns inflytande är viktigt här och nu behöver de också få övning i att 

kunna hantera det som väntar som vuxen medborgare i samhället. Att utöva inflytande som 

vuxen innebär inte heller att man alltid får som man vill, men man får en chans att uttrycka sin 

åsikt. Lisa framhåller också att det inte alltid är lämpligt att barn får bestämma eftersom man 

då också måste kunna ta ansvar för konsekvenserna av beslutet. Denna förmåga anser 

förskollärarna i studien påverkas av tidigare erfarenheter, personlighet och mognad. Lisa 

säger att barn kan få bestämma för mycket, men däremot är hon tveksam till om barn kan få 

för mycket inflytande. I och med detta är vi inne på en av studiens frågeställningar som 

handlar om vilka områden förskollärarna anser vara rimliga respektive orimliga att ge barn 

inflytande över. Detta kommer att tas upp mer ingående senare.  

Varför är det viktigt med barns inflytande?  

Lena uttrycker uppfattningen att barns inflytande är viktigt på grund av att inflytande är en av 

grundstenarna i demokrati. Hon förklarar: 

 
Det är viktigt att veta att jag är en del av världen och att jag kan påverka. Förskolan är som en 

mini-modell av samhället så barnen lär sig hur det fungerar inför framtiden. (Lena) 
 

Lena framhåller, precis som Lisa tidigare, värdet av att utveckla förståelse för demokratiska 

processer inför framtiden, men det handlar inte bara om framtiden. Anna och Anki anser att 

inflytande är viktigt även för lärandet genom att det blir mer meningsfullt om barnen får utgå 

från det de är intresserade av, gärna i närmiljön. Lisa förklarar att användandet av miljön och 

intelligent material för att ge barnen inflytande är av värde både nu och i framtiden:  

 
Det finns inga färdiga svar. Man måste hitta sina egna svar. Vi måste titta utanför boxen. Man 

måste leta möjliga lösningar. I framtiden så kanske man hittar nya vägar, bra vägar och hittar 

lösningar som inte finns idag. Utvecklar framtiden. Alltså, man blir mer kreativ. Kreativa, 

fantasifulla människor som kan uppfinna en massa bra saker som kan rädda världen! (Lisa) 

 

Lisas uppfattning är att om barnen får utöva inflytande genom att kunna välja mellan olika 

miljöer och arbeta med material som inte har en bestämd funktion utmanas deras tänkande 

och den kreativa förmågan utvecklas. Detta menar hon är värdefullt här och nu eftersom 

barnens utforskande på förskolan blir meningsfullt, samtidigt som hon kan se att det är viktiga 

förmågor inför framtiden. 

Vuxnas förhållningssätt 

En av de mest avgörande faktorerna som påverkar barns inflytande är enligt förskollärarna de 

vuxnas förhållningssätt och det klimat som skapas. Lena förklarar hur viktigt det är med ett 

öppet och tillåtande klimat så att barnen vågar uttrycka sina åsikter och önskemål. Övriga 

förskollärare håller med och återkommer ofta till att även klimatet bland de vuxna påverkar 

barnens möjlighet till inflytande. Förskollärarna menar att det är de vuxna som har ansvaret 

för verksamheten, men att de försöker utöva sitt ledarskap genom att lyhört lyssna på barnen 

med en genuin önskan att förstå barnets intentioner. Förskollärarna i studien är överens om att 

det är viktigt att de vuxna för en dialog med barnen kring vad som är rimligt utifrån en given 

situation och att man hjälps åt att hitta lösningar som kan gynna både individen och gruppen. 
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Ett exempel som diskuterades var dilemma B (bilaga 3), där några barn ville gå utanför 

förskolans gräns för att klättra i ett träd. Samtliga förskollärare i studien ansåg att barnen 

borde få möjlighet att gå och klättra i trädet. Däremot förespråkades en dialog med övriga 

pedagoger så att de barn och vuxna som stannade kvar på gården skulle ha en bra situation. 

Lena föreslog att barnen skulle kunna få visa en kort stund med ett löfte om att få återvända 

vid ett annat tillfälle när det passade bättre för övriga verksamheten. Alla förskollärare i 

studien reagerade på att pedagogen Maria i exemplet inte var rak och tydlig i sin 

kommunikation med barnen genom att hon ändrade sina argument när barnen kom med 

förslag på lösningar. Förskollärarna anser att det är viktigt att vara ärlig som vuxen när man 

för en dialog med barnen. De funderar över om det skulle kunna vara så att Maria inte kände 

sig trygg och bekväm med situationen att gå bort till trädet med barnen och klättra, men i så 

fall ansåg de att hon borde ha berättat det för barnen. Att ändra sitt svar när barnen försöker 

komma med konstruktiva lösningar ansåg samtliga vara en dålig strategi.  

 Förskollärarna lyfter också att det är vanligt att barnens initiativ möts med ett nej eftersom 

de vuxna är trötta och inte orkar engagera sig. Det kan vara bekvämt att ”bara vara på gården” 

eller att ”göra som man alltid har gjort”. Lena funderar på om det också kan vara så att Maria 

sa nej för att hon inte hann tänka efter vad det skulle innebära att gå bort till trädet med 

barnen. Anna menar att det är viktigt att den enskilda pedagogen tar ställning till om man kan 

ta ansvar för en given situation. Reflektion, både enskilt och i grupp, lyfts som ett sätt att få 

syn på det egna agerandet i olika situationer. Förskollärarna anser att det är viktigt att tänka 

tillsammans med andra för att få syn på hur det egna agerandet påverkar barnens möjlighet till 

inflytande. Lisa och Lena funderar tillsammans:  

 
Jag sa oftare nej innan än vad jag gör idag, för att det gick på slentrian… ”Nej, men nu är vi ute på 

gården”… (Lisa) 

 

Men så tänker jag att det här kan vara innan man hinner tänka, liksom… (Lena) 

 

Ja, speciellt efter att ha börjat jobba som vi gör nu, Reggio-inspirerat, så har det ju varit mycket 

reflekterande genom åren, mycket reflekterande om allt möjligt så då har jag ju börjat… Varför 

säger jag nej? Jag har faktiskt börjat fråga mig det och det gjorde jag inte innan. Så jag säger nog 

mer ja nu, fast jag egentligen hade mer spontant sagt nej, än vad jag gjorde för några år sedan. 

(Lisa) 

 

Jag uppfattar att Lisa och Lena på senare tid anstränger sig för att förstå barnens initiativ och 

se om det finns möjlighet att tillmötesgå deras önskningar istället för att, som tidigare, av 

bekvämlighetsskäl säga nej. Att reflektera blir, enligt Lisa, ett sätt att ifrågasätta det egna 

beteendet och fundera på alternativa lösningar. Enligt Lena kan man som pedagog också 

behöva tid för att hinna tänka efter vad barnens initiativ kan komma att innebära.  

 Anki lyfter att det är så viktigt att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt om barnen 

ska få möjlighet till inflytande. Det kan vara bekvämt att jobba på som man alltid gjort 

eftersom ett ifrågasättande av invanda regler och traditioner kan medföra friktion i arbetslaget. 

Hon resonerar kring att det inte bara är klimatet mellan barn och vuxna som behöver vara 

tillåtande för att maximera barnens möjlighet till inflytande utan även klimatet mellan de 

vuxna som arbetar i förskolan. Säkerhet är en fråga som beskrivs av Anki som känslig 

beroende på vilka kollegor man arbetar med. Själv anser hon att det är den enskilda 

pedagogen som måste bedöma om man klarar att ta ansvar för barnens säkerhet i en viss 

situation medan hon ofta upplevt att andra pedagoger anser att det är viktigt med 

gemensamma regler för att minimera riskerna för att barnen ska göra illa sig.  

 Lisa och Lena beskriver gården som ett område där man sällan har tid att komma överens 

om ett gemensamt förhållningssätt, vilket istället ofta leder till att verksamheten ute blir mer 

regelstyrd än inne. De förklarar att inne är man i ett mindre sammanhang och det upplevs 
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enklare att lära känna varandra och utveckla ett gemensamt förhållningssätt och därigenom 

finns utrymme att ta vara på barnens initiativ på ett bättre sätt. Verksamheten blir där tydlig 

utan att explicita regler behövs. Gården menar de är en plats där många olika avdelningar 

möts och de vuxna är många gånger utlämnade åt att fatta snabba beslut utan att man hunnit 

prata ihop sig med sina kollegor. Därför blir det lätt personliga åsikter och ställningstaganden 

som styr som komplement till vissa givna, explicita regler. Anna och Anki diskuterar 

svårigheten att definiera var gränsen går för vad som är okej eller inte när barnen leker på 

gården:  

 
De (kollegorna) tycker det är farligt. De tycker det är jättefarligt! Ja, hade man jobbat i en förort 

till Paris då hade ungarna hållit på med… då hade de kanske klättrat efter husväggarna, alltså jag 

drar det till ytterlighet. (Anki) 

 

Jag tycker det är svårt att säga, väldigt fyrkantigt, att här får barnen inte ha inflytande eller här ska 

de absolut ha inflytande, utan jag kan känna att… i förhållande till läroplan och skollag så är det 

sunt förnuft, vad som är rimligt i den situationen där och då. Är det rimligt att det här barnet får gå 

balansgång där och då för att situationen tillåter det så är det okej, men i en annan situation är det 

kanske inte rimligt att barnet får gå balansgång. Då kanske… då kanske inte barnet kan ha 

inflytande i den situationen. Jag tycker det är väldigt svårt att säga svart eller vitt. (Anna) 

  

Det Anna och Anki beskriver handlar om att arbetet med att ge barn inflytande i förskolan 

inte går att definiera exakt hur det ska gå till utan det handlar hela tiden om den enskilda 

pedagogens ställningstaganden som ska grundas i läroplan och skollag, samtidigt som sunt 

förnuft också kan vara vägledande i många fall. Kollegors uppfattningar påverkar också 

eftersom man förväntas samarbeta på förskolan och då kan man ibland få göra avkall på sin 

egen uppfattning för att följa ett gemensamt beslut. 

Säkerhet och barns grundläggande behov 

Diskussionerna ovan har bland annat tagit upp frågan om säkerhet, men då utifrån 

perspektivet om vuxnas förhållningssätt. På frågan om barn kan utöva inflytande när det 

gäller säkerhet svarar Lena och Lisa: 

 
Nej, säger jag spontant för att de inte kan förstå faran med det och där har vi ansvaret istället. 

(Lena) 

 

Jag håller nog faktiskt med där. Det är så lätt när man är med och bestämmer, fast man vet så väl 

så är det så lätt att glömma bort sig när det är roligt. (Lisa) 

 

Lisa och Lena betonar att frågan om säkerhet alltid måste vara de vuxnas ansvar eftersom 

barnen inte kan förstå konsekvenserna av handlingen. Lisa förklarar också att det är så lätt att 

barnen glömmer bort vad som var bestämt eftersom de har så roligt när de leker. Lisa och 

Lena fortsätter att resonera kring fler områden där det inte är lämpligt för barn att utöva 

inflytande:  

 
Jag är tillbaka lite på det här med behoven också… man behöver ju faktiskt vila en stund. (Lena) 

 

Och man behöver faktiskt byta en bajsblöja. Det är ingen idé att ta en diskussion om det för man 

blir röd i rumpan och det gör ont och det vill man inte ha. Alltså det finns ju en del sådana grejer 

faktiskt… som lättar ju äldre de blir. Ett litet barn t ex lägger man, innan man känner dem framför 

allt, på lite av varje av maten. Man vill ju att de ska smaka av allt. Ett större barn som man har haft 

ett tag, jag vet ju att den inte gillar broccoli så det är ingen idé jag lägger dit och tjatar om det. Då 

får man bestämma när man är fem, men inte när man är ett. (Lisa) 
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Lisa och Lena är tydliga med att områden som mat, vila och att byta blöja är områden där 

barn inte bör få så mycket inflytande. Lena lyfter att det är viktigt att vila för barnets bästa. 

Lisa utvecklar att det inte är rimligt för ett barn att välja om man vill byta en bajsblöja 

eftersom det får konsekvenser som att gör ont och det kan inte barnet förutse. Hon menar även 

att det är skillnad på ett yngre eller äldre barn. Yngre barn har enligt henne inte den erfarenhet 

som krävs för att välja vad man vill äta utan behöver prova lite av varje, men ett äldre barn 

kan däremot få välja lite mer eftersom de redan har provat så många gånger. När det gäller 

barns grundläggande behov som att äta och sova lyfter förskollärarna i studien att det står i 

läroplanen att förskolan ska erbjuda en väl avvägd dagsrytm. Frågan blir något splittrad 

eftersom förskollärarna menar att det är pedagogernas ansvar att se till att barnen får sina 

behov tillgodosedda, men samtidigt kan man inte tvinga barn att äta, sova eller gå på 

toaletten. Samtalen kommer istället att handla mycket om de vuxnas förmåga att lugna och 

möta ett barns behov utan att utöva yttre styrning som regler, belöning eller bestraffning.  

 När vi diskuterade utifrån dilemma A (bilaga 3) där Minna som går på en 1-2-årsavdelning 

gråter och skriker att hon inte vill äta och inte vill sova är alla överens om att man som 

pedagog behöver försöka förstå vad som ligger bakom reaktionen. Eftersom hon är så pass 

liten utgår ett par av förskollärarna från att hon gråter för att hon är så trött och hungrig. Det 

kan vara så att hon kan behöva sova först för att kunna äta senare, eller så kanske hon kan 

plocka i sig lite av maten när den väl kommer och då kanske hon lugnar ner sig. Lisa och 

Lena menar att hur man som vuxen bör bemöta ett barn i denna situation beror till stor del på 

ålder och mognad. Anna och Anki är inne på samma linje, men lyfter även hur barnets 

personlighet påverkar hur de väljer att bemöta barnen. Grundinställningen hos förskollärarna 

är att man måste visa barnet att man som vuxen finns där som tröst och stöd om barnet vill 

det. De menar att ett yngre barn är ofta helt slut när det är lunchtid och då kanske de inte har 

förmåga att fatta beslut gällande mat och sömn. Då behöver en vuxen bestämma över 

situationen och hjälpa barnet att antingen kunna äta lite och sen sova eller att helt enkelt lägga 

barnet. Lisa och Lena framhåller att det rent av kan vara negativt om barn får bestämma i 

liknande situationer eftersom de inte har kapacitet att fatta den typen av beslut. De förklarar 

att ett trött och hungrigt barn som gråter visserligen somnar förr eller senare av sig själv, men 

det blir onödigt påfrestande både för det enskilda barnet och för gruppen runt om. Då är det 

bättre att de vuxna fattar beslut och hjälper barnet att slappna av och somna. 

 Om ett äldre barn beter sig på ett liknande sätt var alla förskollärarna eniga om att det 

skulle kunna vara något annat som ligger bakom reaktionen. Kan det ha hänt något innan man 

satte sig vid bordet? Om barnet kan sätta ord på vad som hänt är det lättare att bemöta, men 

även äldre barn kan hamna i affekt och då är det svårt att göra något annat än att finnas nära 

och visa att man bryr sig om. Anna beskriver: 

 
Ett barn som är 3-4 år kanske hoppar ner från stolen och springer därifrån för att de vill inte vara där och 

då går jag ju efter och försöker prata med dem att jag finns där för dig. Vill du sitta i mitt knä? Men det 

kan ju vara ett barn som säger ”Nej, jag vill vara ifred.” och då måste de få vara det, men jag finns här. 

Kom till mig när du vill, eller om du vill gå till någon av de andra pedagogerna, att man visar att vi finns 

här för dig. Men man kan ju aldrig tvinga sig på ett barn. Utan det är ju på barnets villkor, men jag är 

väldigt tydlig att jag finns här för dig när du är redo. (Anna) 

 

Det Anna beskriver handlar om att visa barnet respekt i en känslosam situation. De vuxna 

finns nära och stöttar, men det är barnet som får avgöra om och hur hjälpen ska se ut. Lisa 

förklarar att vid matbordet upplever hon att man inte bara är pedagog utan har olika roller. 

Man är både pedagog, vuxen, förälder, uppfostrare med mera och det är ofta egna erfarenheter 

och åsikter styr bemötandet av barnen. På detta sätt menar hon att matsituationen är lik 

situationen på gården. Hon förklarar att det finns ofta inte gemensamma förhållningsregler att 

förlita sig på utan det blir individuella ställningstaganden som avgör om barnen till exempel 
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ska smaka på allt eller kanske bara äta av det de tycker om. Det kan skapa en osäkerhet när 

det inte finns ett gemensamt förhållningssätt. 

 När vi diskuterade kring dilemma D (bilaga 3) där Isak 3 år inte vill gå på toaletten innan 

utflykten, trots att han precis slutat med blöja och ofta kissar på sig, så var alla förskollärare 

överens om att man aldrig kan tvinga någon att gå på toaletten. Däremot gick åsikterna lite 

isär om hur man själv skulle ha hanterat situationen. De flesta menade att man kan göra det 

till en lek där man försöker locka Isak att gå på toaletten. Anna ger ett exempel: 

 
Ibland kan man göra en liten lek av det. Vilken toalett ska du välja? Ska du gå på den eller den? Ja, 

man lockar och lirkar, inte det här att ”Nu ska du gå på toa!” för då kör det ihop sig. Jamen det 

funkar inte. Man försöker hitta ”Jag behöver också gå på toa, nu får vi se vem som är snabbast”.  

Man måste på något sätt hitta andra vägar… (Anna) 

 

Annas exempel tyder på att det är angeläget att barnet går på toaletten, men av respekt för 

barnets egen vilja kan man inte tvinga hen att gå på toaletten, utan strategin går ut på att locka 

och leka så att barnet själv ska välja att gå på toaletten. Anki menar att man också måste ta 

hänsyn till att det kan vara andra faktorer som gör att barnet inte vill gå på toaletten. Hon 

förklarar: 

  
Sen kan det vara lite, det märker man att en del barn kan bli lite stressade i hallen när det är trångt 

och det är många. Då kanske man skulle tagit det barnet lite innan ”Nu gå vi på toaletten, nu klär 

vi på oss” (viskande), för när man står där med alla kläder och så ska man gå på toa. Det kan bli 

för mycket för en del. (Anki)  

 

Enligt Anki behöver pedagogerna ständigt försöka se och förstå varje enskilt barn och anpassa 

omständigheterna efter individens behov. En del pedagoger beskrev att de skulle vara lite mer 

ihärdiga och verkligen försöka få Isak att prova gå på toa, men att de aldrig skulle tvinga 

honom om han vägrar. Lisa och Lena har helt olika uppfattningar i denna fråga: 

 
Jag är en sån som skulle insisterat på att: Okej, du är inte kissig, men du kan väl försöka ändå. Sätt 

dig och se ändå, det behöver inte komma något, det gör inget, men jag vill att du provar, för ibland 

känner man inte att man är kissnödig och då hade jag ändå försökt tvinga dit honom. (Lena) 

 

Det hade jag inte gjort! (Tystnad) Nej, det är nog mest att jag vill inte gå in i en konflikt där, 

liksom, för den här Isak verkar rätt bestämd över att han inte vill gå på toa. Ofta har jag gjort, 

jättemånga gånger, att jag tjatat och följt dem in på toa och så kommer det inget kiss… ”Jag sa ju 

det” ”Jo, jo…” och kissar han på sig så gör han nog det ändå… (Lisa) 

 

Lena förklarar att hon skulle vara ihärdig, men vara tydlig med att han bara behöver prova, att 

det inte behöver komma något kiss. Hon motiverar det med att det är för barnets skull hon 

insisterar eftersom det blir kallt och obehagligt om han kissar på sig i skogen. Hon förklarar 

att det även kan ge en känsla av misslyckande att kissa på sig. Lisa är däremot tydlig med att 

hon inte ser någon anledning att gå in i en konflikt eftersom hon inte tror att det kommer 

påverka om Isak kommer kissa på sig eller inte. Jag uppfattar det som att det hon inte anser 

det vara värt att neka Isak inflytande om han är så bestämd med vad han vill och det inte gör 

så stor skillnad för hur det kommer gå på utflykten.  

 Säkerhet är också ett område som Lisa och Lena lyfter som självklart att barnen inte kan 

utöva inflytande över. De resonerar så här: 

 

Nej, säger jag spontant för att de inte kan förstå faran med det och där har vi ansvaret istället. 

 

Jag håller nog faktiskt med där. Det är så lätt när man är med och bestämmer, fast man vet så 

väl så är det så lätt att glömma bort sig när det är roligt. 
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Organisationens inverkan på barns inflytande 

Lena förklarar att på förskolan finns en grundstruktur för hur dagen ska genomföras, vilken 

till stor del styrs av måltider. Hon menar att det kan kännas som ett hinder när man som 

förskollärare är beroende av utomstående tjänster, som till exempel kökspersonal, vilket gör 

det svårt att vara flexibel med mattider. Ibland kan det vara svårt att ta vara på viktiga 

händelser som spontant uppkommer bland barnen eftersom man ska äta eller för att kanske 

någon kollega ska gå hem. Hon förklarar att detta innebär i praktiken att barnens möjlighet till 

inflytande är som störst mellan klockan nio och tolv. Hon fortsätter och berättar att ibland kan 

pedagogerna säga nej till barnens initiativ eftersom det är för kort tid kvar innan man måste 

bryta upp för exempelvis mat. Lisa håller med, men lyfter att samtidigt som fasta tider kan 

upplevas som ett hinder finns det också ett värde i att lära sig att anpassa sig till en fast 

organisation eftersom vårt samhälle är uppbyggt så: 

 
Jag kan ju inte bestämma när jag börjar jobba på morgonen eller när skolan börjar och när barnen 

börjar. Det är ju så det ser ut. Det är ju så vi ska leva. (Lisa) 
 

Lisa tar ännu en gång upp aspekten att även om inflytande är viktigt så måste barnen också få 

en förståelse för att man i vissa situationer måste anpassa sig efter givna ramar. När vi 

diskuterar dilemma C (bilaga 3) där Erik fem år inte vill vara med på samlingen för att han 

pärlar resonerar Anna och Anki kring vikten av att de vuxna för en dialog med barnen så att 

de är förberedda på de nödvändiga brytpunkterna, men att barn är olika. De har erfarenhet av 

att en del barn utan problem direkt kan avbryta det de håller på med medan andra kan behöva 

förberedas. Anna beskriver: 

 
Jag tänker spontant att vill man som pedagog att det här barnet ska vara med på den här samlingen. Då 

berättar man i god tid att, om man liksom har sett det här att det här är ett barn som är väldigt 

intresserat av att pärla, så berättar man en kvart innan att nu om en stund är det dags att städa för kl 9, 

eller vad det nu är, ska vi ha samling. Kanske visa på klockan, kanske ställa en äggklocka eller 

någonting och att man upprepar det någon gång till att nu är det tio minuter kvar, nu är det fem 

minuter, nästa gång jag kommer och säger till så är det dags att plocka ihop. Så att man förbereder 

barnet. (Anna) 

 

Anna uttrycker här att första steget är att pedagogen tar ställning till om barnet behöver vara 

med på samlingen eller inte. Om svaret är ja, så föreslår hon en förberedelseprocess där barnet 

blir medvetet om att en brytpunkt närmar sig, vilket hon hoppas ska göra det lättare för barnet 

när det är dags att städa undan. Anki argumenterar också för att förskolan behöver möta barns 

olikheter så att ett barn som har ett utagerande beteende inte får hindra att andra barn får det 

de behöver. Hon menar att det till exempel kan handla om att vara tillräckligt många vuxna så 

att en vuxen kan stanna med ett barn som plötsligt vägrar följa med på en utflykt. 

Organisationen gör att förskolan inte kan tillgodose allas behov samtidigt. Alla förskollärarna 

är överens om att barnen tidigt får lära sig att de inte bara är individer utan även en del av en 

grupp, eftersom förskolans verksamhet är uppbyggd så. 

Individens inflytande i relation till gruppen 

Som tidigare beskrivits anser förskollärarna att det är viktigt att barnen får lära sig att 

inflytande inte är detsamma som att få bestämma. Även om det kan upplevas negativt i vissa 

situationer att verksamheten är styrd av fasta tider som därmed gör att man inte kan tillgodose 

allas behov samtidigt, så anser inte förskollärarna heller att det är önskvärt. Det är viktigt att 

barnen får träna sig att anpassa sig efter gruppen. Samtliga förskollärare i studien poängterar 
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att barns inflytande inte innebär att de får göra som de vill. De menar att det är viktigt att föra 

en dialog med barnen om regler och förhållningssätt. Anki ger ett exempel på hur hon fört en 

dialog med barnen så de förstår varför en lek som ”Gömme” fungerar på fredags-

eftermiddagen när det inte är så många barn, men kanske inte fungerar en annan dag. Hon 

förklarar hur hon tänker: 

 
Alltså, de är ju smarta nog och kompetenta att förstå det. De förstår ju att det blir trångt. De förstår 

ju att det finns risk att man krockar när man är många. (Anki) 
 

Anki utgår från att barn är kompetenta och kan förstå om man som pedagog motiverar sina 

beslut för barnen. Hon menar att barn kan förstå att regler inte alltid är konstanta utan beror på 

olika omständigheter. Dialogen med barnen är viktig, men förskollärarna menar att den ser 

olika ut beroende på ålder. Äldre barn förstår mer och då kan de involveras i större 

utsträckning i besluten. Att kunna ingå i en grupp, anser de, är en mognadsprocess, men man 

måste få vara individ också. De beskriver hur det hela tiden är en växelverkan mellan gruppen 

och individen. De menar att det därför är viktigt att pedagoger tar ansvar genom att vara nära, 

lyssna och vägleda barnen i den demokratiska processen. Förskollärarna betonar att det står i 

läroplanen att man ska kunna fungera både enskilt och i grupp och då kan de egna intressena 

ibland få vänta. 

Barns inflytande i relation till lärande 

Förskollärarna i studien anser att barn bör få stort inflytande när det gäller det egna lärandet 

och samtidigt är det viktigt att utmana och bredda barnens kunskapsområden. Där menar 

förskollärarna att det är viktigt att pedagogerna är flexibla gällande när och hur. Vi 

diskuterade dilemma C (bilaga 3) där Erik inte ville vara med på en samling och 

experimentera utan hellre ville fortsätta att pärla. Problemet som pedagogerna i exemplet såg 

var att Erik sällan valde att göra något annat än att pärla. Förskollärarna i studien hade delade 

uppfattningar om huruvida det var ett problem eller inte ifall Erik väljer att pärla hela tiden. 

Däremot var alla överens om att ifall han ska få nya utmaningar så är det inte lämpligt att 

avbryta honom när han är mitt uppe i pärlandet. Anna menar att om det är viktigt att han är 

med i samlingen bör pedagogerna förbereda honom så att man inte bara plötsligt avbryter 

något han är engagerad i. Lisa anser att man snarare kan erbjuda honom nya erfarenheter en 

annan gång när han inte har något att göra.  

 Flera av förskollärarna ställde sig frågan vad det är som gör att han pärlar hela tiden. Anki 

funderar på om det kan vara en slags trygghet och att han behöver hjälp för att ta sig in i nya 

situationer: 

 
Ja, det beror ju på, att han ofta… var i den här situationen med pärlplattan. Han kan ju ha fastnat i det 

som en trygghet, som en falsk trygghet, och då är det ju bra att förbereda. Men hade det varit ett barn 

som gjorde det här första eller andra gången så kanske man hade… ”Nu tar vi en paus och så kan du 

fortsätta sedan och sen städar vi bort i eftermiddag”, att man för en dialog. (Anki) 

 

Anki är här inne på skillnader till varför barn gör de val de gör. Hon menar att om det kan 

handla om en aktivitet som väljs bara för att den utgör en trygghet kan man behöva arbeta på 

ett sätt för att stötta barnet i detta. Om det istället handlar om ett nyvunnet intresse för att pärla 

skulle hon som pedagog agera på ett annat sätt. Barn har rätt till inflytande, men de vuxna har 

hela tiden ansvaret att se till barnens bästa.   

 Flera av förskollärarna lyfte också frågan om syftet med samlingen. De menar att det 

kanske finns andra sätt som är mer lämpliga för just Erik om man vill vidga hans 

kunskapsområden. Lena påpekar att det är så viktigt att förskolan erbjuder en mångfald, men 

att man inte kan tvinga någon att delta. Hon tänker att en lösning kanske kan vara att lämna 
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dörren öppen och säga att Erik är välkommen om han vill vara med. Anna förklarar att man 

som förskollärare hela tiden behöver balansera mellan att utmana barnen, men att inte tvinga 

in dem i något obekvämt. Hon säger: 

 
Och där har du ju också inflytandet att kunna påverka sin egen situation, att… den balansgången 

att inte tvingas in i något obekvämt, men att ändå pushas till att utmana sig själv. Att ta ett steg 

närmre ”Kan-stolen” här borta. För det är ju också en utveckling. Det är ju också en del av vårt 

uppdrag att utmana barnen i lagom proportion utifrån där de befinner sig. Vissa barn tar ju stora 

steg och ofta, medan andra barn tar lite mindre steg… i vissa situationer, sen kanske de kan ta lite 

större steg i andra situationer. (Anna)  
 

Anna lyfter här dilemmat mellan att ge barnen möjlighet att utöva inflytande och styra över 

vad som är bekvämt samtidigt som lärandeuppdraget gör att det ibland kan var för barnets 

bästa att pusha det lite försiktigt för att komma vidare. Anki håller med och hon betonar att 

det är viktigt att verksamheten inte utformas på en mellannivå som är lika för alla, utan att var 

och en behöver få utmaningar på sin egen nivå. Barnen har olika behov och har rätt att få dem 

tillgodosedda. Hon nämner samtidigt att det kan vara ett problem om ett barn inte deltar i 

samlingen eftersom det då kan skapa oro i gruppen. Hon menar att det kan finnas en risk att 

fler barn väljer att lämna samlingen. Även när det gäller barns lärande är det en balansgång 

mellan individen och gruppen.  

Anki och Anna berättar att de nu har som utgångspunkt för hela sitt projekt att utforska 

närsamhället ”i barnens ögon”. Detta menar de har öppnat upp helt nya möjligheter för barns 

inflytande. Trots att de även tidigare alltid försökt utgå från barnens intressen upplever de att 

barnen nu fått ännu större inflytande över sitt eget lärande. På frågan om vad de tror att det 

beror på blir de lite osäkra. Kanske är det så att om man går ut med till exempel naturen i 

fokus så har pedagogerna en förutfattad mening om vad det ska innebära medan det nu kan 

handla om precis vad som helst. De upplever det som friare. När man går ut och studerar vad 

barnen fängslas av kan det bli helt andra saker som exempelvis byggnader, biblioteket eller en 

utebassäng. Anki beskriver hur erfarenheter från när man är barn, sådant som satt spår 

känslomässigt, kan sitta kvar även i vuxen ålder. Därför menar hon att det är viktigt att utgå 

från det som barnen är intresserade av och berörs av. Om man utgår från närmiljön så ser 

arbetet olika ut beroende på var man bor och vad barnen är intresserade av, förklarar hon. 

Miljön som redskap för barns inflytande 

Lisa och Lena poängterar att om alla barn ska få möjlighet att utöva inflytande över sitt eget 

lärande är det viktigt att man på förskolan skapar möjligheter för barnen att föra fram sin 

åsikt, även om man är yngre och inte har förmågan att argumentera för sin sak. De förklarar 

att här kan miljöns utformande vara ett redskap. Lisa beskriver hur viktigt det är att rummet är 

utformat med olika lärmiljöer som erbjuder barnen olika sätt att uttrycka sig. På så sätt kan 

barnen själva styra vilket uttryckssätt som passar dem, vad de upplever som meningsfullt. 

Anna och Anki anser även att om man ska kunna utgå från barnens aktuella intressen behöver 

miljöerna vara föränderliga. Om barnen inte väljer att vara i en viss miljö är det ett tecken på 

att miljön behöver förändras. Kanske behövs nya utmaningar? Kanske har barnen skiftat 

intressen? Lisa menar att det även är viktigt att som pedagog fundera över vilket material som 

erbjuds i de olika miljöerna. En mångfald av material och framför allt så kallat intelligent 

material som inte har ett färdigt användningsområde ökar barnens möjlighet till inflytande och 

utvecklar deras kreativitet.  

 Anki betonar att pedagogernas förhållningssätt även här är en viktig faktor som påverkar 

barnens möjlighet till inflytande. Hon förklarar att om barnen ska kunna utöva inflytande 

måste pedagogerna vara närvarande och engagerade. Hon menar att det är viktigt att det är 
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samma förhållningssätt oavsett vem som ansvarar för verksamheten och att fokus måste vara 

på barnens utforskande. Hon säger:  

 
Det får inte vara så att, till exempel trumman är undanstoppad för att en pedagog inte stod ut med 

ljudet när ett barn slår överdrivet på trumman. (Anki) 
 

Anki lyfter här problematiken med att pedagoger kan ha olika uppfattningar om hur 

verksamheten ska utformas. Dessa olikheter kan göra det otydligt för barnen som då inte vet 

vad som gäller. Istället förespråkar hon att pedagogerna kommer överens om ett gemensamt 

förhållningssätt. Anki fortsätter och förklarar att det inte betyder att barnen får göra som de 

vill, men en del barn kanske behöver stöd för att hantera trumman på ett sätt som fungerar för 

omgivningen, andra barn kanske behöver stöd för att kunna vara i vattenleken utan att det 

svämmar över så det blir vatten överallt. Det är olika vilka behov barnen har. 

Alla barns inflytande 

Enligt läroplanen har alla barn rätt att få utöva ett reellt inflytande på förskolans verksamhet, 

men för att det ska fungera i praktiken måste de vuxna, enligt förskollärarna, se till att det 

finns utrymme för barnen att påverka. De förklarar att ett sätt att ge barnen möjlighet att 

påverka förskolans verksamhet är att pedagogerna är närvarande, engagerade och lyssnar på 

barnen och försöker ta vara på deras intressen. Anki uppfattar att en del barn har en inre 

drivkraft som gör att de ofta får stort inflytande över verksamheten. Lisa och Lena resonerar 

kring att det ofta kan vara de barn som tidigt utvecklat det verbala språket som styr mer än de 

tysta barnen. De menar att det kan vara lättare att ta vara på hela gruppens intressen i en grupp 

där ingen pratar än en grupp där några pratar. De förklarar att om ingen pratar blir det mer 

självklart att pedagogerna måste observera och se vad barnen vill uttrycka på andra sätt än 

med ord. Om några barn pratar är det lätt att de uttrycker sin vilja och att både barn och vuxna 

följer efter. Lena betonar att det är viktigt att alla barn får chansen att känna efter vad de 

själva tycker och vill. Hon förklarar:  

 
Ja, men det kan ju bli så att barn inte vet vad de vill för att de är så vana att följa efter någon 

annan, att de glömmer bort vad ”jag” tycker är roligt själv eller vad jag egentligen vill, så ibland är 

det viktigt att göra mindre grupper och dela på dem så de tvingas bestämma vad de vill göra. Det 

är viktigt att stanna upp och veta att jag vill någonting. Vad vill jag? För att kunna ta för sig och 

påverka. (Lena)  
 

Lena är angelägen att alla barn ska ges möjlighet att känna efter vad de själva vill. Hon menar 

att det är pedagogernas uppgift att organisera så att alla barn får möjlighet till detta utifrån 

sina egna förutsättningar. Lena ger som exempel att vissa barn kan ha behov av små grupper, 

kanske bara 2-3 barn, för att det ska bli meningsfullt och att de ska våga säga vad de tycker 

och tänker. Anki berättar att ibland kan pedagogerna vara tvungna att fungera som ett ”hjälp-

jag” för att stötta de barn som inte själva klarar att föra fram en åsikt eller att komma med i en 

lek.  

 Flera av förskollärarna poängterar att observation och reflektion är viktigt för att man som 

pedagog ska kunna få syn på det som verkligen sker i barngruppen. På så sätt kan man 

säkerställa att alla barn fått möjlighet att påverka verksamheten. För att barnen ska kunna 

utöva inflytande i allt högre grad menar förskollärarna att det är viktigt att barnen får utveckla 

både självkänsla och självförtroende. Lisa säger: 

 
Vågar man inte och tror på sig själv så delar man inte med sig av det man tänker. (Lisa) 
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Lisa menar att det är viktigt att barnen känner sig trygga och tror på sig själva om de ska vilja 

och våga dela med sig av sina tankar. Samtidigt betonar flera av förskollärarna att det är 

viktigt att barnen får träna sig att utveckla ett socialt samspel. De menar att det inte räcker att 

ha god självkänsla och gott självförtroende om man bara kör på. Det är viktigt att kunna 

uttrycka sin åsikt, men även att kunna lyssna på andra.  
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DISKUSSION 
I undersökningen har det framkommit en rad olika områden som enligt förskollärarna är 

viktiga att ta hänsyn till när det gäller barns inflytande. Förskollärarnas uppfattningar kommer 

här att ställas i relation till tidigare forskning, den socialkonstruktionistiska teorin samt Meads 

intersubjektiva teori. Därefter följer en metoddiskussion samt en beskrivning av vilka 

didaktiska konsekvenser resultatet av denna studie skulle kunna leda till. Avslutningsvis ger 

jag även förslag på fortsatt forskning. 

Begreppen delaktighet, inflytande och att bestämma 

Förskollärarna i studien är tydligt medvetna om sitt uppdrag enligt Lpfö 98 (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 2016), att ge barnen inflytande i förskolans verksamhet. Under samtalen 

framgår det även att de är medvetna om problematiken i att begrepp kan definieras på olika 

sätt. Efter en stunds diskussion landar dock båda grupperna i en förklaring som liknar Arnérs 

(2009), det vill säga att deltagande innebär att vara med i ett sammanhang som någon annan 

styr över utan att man själv är med och påverkar det som sker medan inflytande innebär att 

kunna påverka situationen. Till skillnad från Arnér verkar det inte vara lika viktigt för 

förskollärarna i min studie att tydligt skilja på begreppen delaktighet och inflytande. Detta 

bekräftar Arnérs påstående att dessa begrepp är tätt sammankopplade och i många 

sammanhang används synonymt. Emilsson (2007) däremot vänder på diskussionen. Hon 

skiljer visserligen på begreppen och menar att inflytande är en viktig del av delaktighet, men 

samtidigt länkar hon samman dem på ett sätt som framstår som oskiljbart. Hon anser att 

delaktighet inte bara handlar om att delta, utan att vara inkluderad och vara accepterad, att 

vara involverad och att ha tillgång till de resurser man behöver. Med detta synsätt är det svårt 

att låta barnen vara delaktiga utan att även ge dem inflytande. Att utöva inflytande genom att 

göra val, ta initiativ och göra sin röst hörd blir då i praktiken ett sätt att få vara inkluderad, 

involverad och att få tillgång till de resurser man behöver. Emilssons definition av delaktighet 

och inflytande anser jag återspeglas i de praktiska exempel som förskollärarna ger av hur 

viktigt det är att skapa ett gott klimat där alla kan känna en tillhörighet, att man vill och vågar 

vara aktiv. Jag uppfattar att förskollärarna i studien beskriver Arnérs definition som är enkel 

och tydlig, men att de i praktiken arbetar utifrån Emilssons definition där delaktighet och 

inflytande går hand i hand; där det ena förutsätter det andra. 

 Att bestämma och att utöva inflytande är däremot något som respondenterna tydligt skiljer 

på. Lisa säger till exempel att barn kan få bestämma för mycket, men att de nog inte kan få för 

mycket inflytande. Pedagogerna i Hudsons (2012) studie använder inte begreppet inflytande 

utan istället diskuteras olika grader av beslutsfattande. De verkar ha skilda uppfattningar om 

ifall beslutsfattande handlar om att konkret få bestämma eller om det handlar om att få vara 

delaktig i beslutsfattande processer. Som jag ser det finns det stora likheter mellan hur 

pedagogerna i Hudsons studie definierar att få vara delaktig i beslutsfattande processer och 

hur förskollärarna i denna studie förklarar att inflytande handlar om att få göra sin röst hörd, 

att kunna påverka men att samtidigt inte få göra som man vill. Enligt Mead (1934/1976) är 

språk och kommunikation viktigt för att förstå andras perspektiv. Han anser att det är viktigt 

att det finns en gemensam begreppsvärld för att vi ska kunna kommunicera och förstå 

varandra. Detta skulle kunna vara en anledning till att ord och begrepp används på olika sätt 

av respondenterna och pedagogerna i Hudsons studie. Dessutom tycker jag mig se en skillnad 

i deras syn på lärande och lärarrollen. Flera av pedagogerna i Hudsons (2012) studie ser det 

som sin roll att styra och förse barnen med kunskaper och erfarenheter som de kan behöva i 

framtiden. Förskollärarna i denna studie beskriver ett processinriktat lärande där ett samspel 

mellan vuxna och barn för arbetet vidare. Detta tänker jag påverkar synen på barns inflytande 

och beslutsfattande. 
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Anna och Anki diskuterar att om barnen verkligen ska fatta helt egna beslut är det en 

förutsättning att de endast får ett par givna alternativ att välja mellan och att alla i gruppen får 

göra det de önskar. Detta begränsar rimligtvis frekvensen av barns möjlighet att fatta beslut 

eftersom det i praktiken är få tillfällen där det är möjligt att organisera på detta sätt. I Hudsons 

(2012) studie utgick de flesta från att beslutsfattande handlar om att göra val. Majoriteten 

menade då dualistiska val med två alternativ, liknande det Anna och Anki beskriver ovan. 

Genom att istället göra som en minoritet i Hudsons studie förespråkade, att låta barnen vara 

delaktiga i beslutsfattande processer, anser jag att barnen ges större möjlighet att påverka fler 

områden. Då är vi inne på det som förskollärarna i studien definierar som inflytande. Utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det kulturella värderingar som påverkar hur vi 

uppfattar våra roller och oss själva (Hwang och Nilsson 1995). Att det skiljer mellan hur de 

svenska förskollärarna ser på barns inflytande och beslutsfattande jämfört med pedagogerna i 

Hudsons studie skulle kunna bero på att det är olika kulturella värderingar som är rådande i de 

olika sammanhangen. Synen på den egna rollen som lärare i relation till barnens 

kunskapsutveckling är helt enkelt olika i dessa två sammanhang. 

Varför är det viktigt med barns inflytande? 

På frågan varför det är viktigt med barns inflytande uppgav respondenterna ett par olika 

anledningar. De menar dels att det är viktigt för barnen att förstå att de är en del av världen 

och att de kan vara med och påverka. Lena för fram uppfattningen att inflytande är en av 

grundstenarna i demokrati. I Lpfö 98 (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016) står det att 

förskolans verksamhet vilar på demokratins grund. Lena anser också att det är viktigt inför 

framtiden att barnen lär sig hur det fungerar i samhället. Meads (1934/1976) intersubjektiva 

teori bygger på tanken att människan, jaget, blir till i samspel med andra och att vi blir 

medvetna om oss själva genom en relation till gruppen. På så sätt kan man tänka att det är 

viktigt att barnen blir medvetna om att de är en del av ett större sammanhang så att deras 

individualitet redan från början får formas i samspel med det sociala sammanhang där det ska 

fungera både som barn och så småningom som vuxna. 

 Förskollärarna tog även upp självkänsla, självständighet och olika sociala förmågor som 

viktiga i samband med barns inflytande. De framställde det dock som att dessa förmågor 

snarare är medel för att kunna utöva inflytande än ett mål i sig. För att barnen ska kunna utöva 

inflytande i allt högre grad menar förskollärarna att det är viktigt att barnen får utveckla både 

självkänsla och självförtroende. Lisa förklarar: 

 
Vågar man inte och tror på sig själv så delar man inte med sig av det man tänker. (Lisa) 

 

Samtidigt betonar flera av förskollärarna att det är viktigt att barnen får träna sig att utveckla 

ett socialt samspel. De menar att det inte räcker att ha god självkänsla och gott självförtroende 

om man bara kör på. Det är viktigt att kunna uttrycka sin åsikt, men även att kunna lyssna på 

andra. Än en gång blir det tydligt att respondenterna, precis som Mead (1934/1976), utgår 

från att individen formas i samspel med andra i ett socialt sammanhang. Pedagogerna i 

Hudsons (2012) studie ansåg att syftet med barns inflytande är oklart, men de påpekar att det 

är värdefullt inför framtiden. De förklarar att när barnen får vara med och påverka den dagliga 

verksamheten utvecklar de sin självständighet och olika sociala förmågor som gör att de kan 

påverka sitt eget liv både nu och i framtiden.  

 Vikten av att visa varandra respekt, både barn och vuxna, genom att ha ett öppet och 

tillåtande klimat är något som förskollärarna återkommer till. De menar också att det är viktigt 

för barnen att lära sig lyssna på varandra. De gör inte kopplingar till Barnkonventionen, men 

det framträder en människosyn som i likhet med Emilssons (2007) utgår från att inflytande 

handlar om en mänsklig rättighet. Emilsson framhåller att barns inflytande handlar om 



 

34 

 

rättigheten att bli sedd, hörd och respekterad. Hon hänvisar till Barnkonventionens artikel 12 

(2009) som föreskriver att barn har rätt att uttala sig i frågor som rör dem själva och att deras 

åsikter ska beaktas utifrån ålder och mognad. Respondenterna i studien utgår även de från att 

barnen måste få vara med i beslutsprocesser kring förskolans verksamhet, men att ålder och 

mognad avgör i vilken utsträckning och på vilket sätt detta är möjligt. Här kan man fråga sig 

exakt hur den bedömningen ska ske. Vem avgör vad som är rimligt utifrån barnets ålder och 

mognad eller vad som är barnets bästa? I praktiken blir det såklart de vuxna på förskolan, men 

det innebär att bedömningarna blir personliga och därmed kan variera. 

 En annan anledning till varför det är så viktigt med barns inflytande handlar enligt Anna 

och Anki om att lärandet blir mer meningsfullt om barnen får utgå från det de är intresserade 

av. Denna uppfattning styrks av Emilsson (2007) som förespråkar att barnen ska få vara med 

och utöva inflytande över sitt eget lärande eftersom det fördjupar deras kunskaper. 

Pedagogerna i Hudsons (2012) studie anser även de att det är gynnsamt för barnens lärande, 

men går inte in på några detaljer hur. Arnér (2009) förklarar att om lärandet utgår från barnens 

intressen så blir lärandet meningsfullt, vilket är gynnsamt både för individen och för gruppen. 

Hon utvecklar genom att betona att barn lär genom lek och om deras initiativ bejakas så 

utvecklas leken på ett helt annat sätt. 

 Lisa menar att barns inflytande är viktigt både nu och i framtiden. Om verksamheten 

bedrivs så att det inte finns färdiga svar så får barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet och 

sin problemlösningsförmåga för att hitta egna svar. Att tänka utanför boxen ser hon som 

värdefullt både i det dagliga arbetet på förskolan, men även i framtiden. Om de fått chansen 

att utveckla sin kreativitet och blivit fantasifulla människor kan de i framtiden göra stor nytta. 

Detta går i linje med Bron och Lönnhedens (2004) uppfattning att det är viktigt att barnen får 

möta och lära sig hantera olikheter. De betonar att det inte är önskvärt att uppnå totalt 

samförstånd, eftersom det lätt leder till en idealiserad bild av verkligheten. Däremot menar de 

att en verklig och meningsfull förhandling är utvecklande. Även von Wright (2000) 

poängterar att det är viktigt att våga bryta vanor och konfrontera problem för att kunna hitta 

nya lösningar. 

Vad talar emot att ge barn inflytande? 

Förskollärarna i studien utgår generellt från att barn kan vara med och utöva inflytande inom 

de flesta områden. Detta utifrån en definition av begreppet inflytande som innebär att barnen 

får vara med i beslutsfattande processer, inte att de får bestämma. Detta är i linje med en 

mindre grupp pedagoger i Hudsons (2012) studie som även de menar att genom dialog med 

barnen kan de inkluderas i de flesta beslutsprocesser. Respondenterna är dock tydliga med att 

det alltid är de vuxna som har ansvaret för verksamheten och för att vägleda barnen i de 

demokratiska processerna. Detta tolkar jag som att det i praktiken innebär att barnen får vara 

med och föra fram sina åsikter och komma med idéer, men det är de vuxna som avgör vilka 

av barnens åsikter och idéer som man tar vara på. Eftersom barn har en naturligt underordnad 

ställning gentemot vuxna är det i slutändan de vuxna som avgör om barnens röster ska bli 

hörda (Arnér 2009). Detta kan sända dubbla signaler. Jag menar att å ena sidan utgår de vuxna 

från att barn ska ha inflytande, men å andra sidan begränsas barnens inflytande beroende på 

hur de vuxna uppfattar vikten av en fråga eller om de vuxna anser att barnen är tillräckligt 

mogna för att vara med och påverka. Det blir en subjektiv bedömning där barnen är 

utlämnade åt de vuxna som ansvarar för verksamheten. Samtidigt kan man göra kopplingar 

till Ludvigssons (2009) utgångspunkt att ledarskap är något som byggs upp genom en social 

process. Om pedagogerna på förskolan är medvetna och lämnar utrymme för barnen att vara 

med och påverka i relation med de vuxna så kanske inte detta ett problem.  

 Barns grundläggande behov som mat, sömn och blöjbyten framträder som områden där 

förskollärarna anser det vara mindre lämpligt för barnen att utöva inflytande. Motiveringen till 
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barnens begränsade inflytande inom dessa områden handlar om att man måste kunna ta ansvar 

för konsekvenserna av beslut och den förmågan anses inte barnen ha när det gäller dessa 

områden, helt eller delvis. Detta är samma inställning som pedagogerna i Hudsons (2012) 

studie. De ansåg att hälsa är ett område där de vuxna bör styra för barnens bästa. Även 

Barnkonventionen (artikel 3 och 12, 2009) föreskriver att barn har rätt att vara med och 

påverka sin situation samtidigt som det står att alla beslut ska fattas med barnens bästa i 

åtanke. Frågan man kan ställa sig är då vem som avgör vad som är barnens bästa? I praktiken 

måste det bli de vuxna som återigen avgör om barnens röst ska bli hörd. Lisa och Lena 

förklarar att de själva gör bedömningen att yngre barn ofta är helt slut vid lunchtid och att de 

då kanske inte har förmåga att fatta beslut gällande mat och sömn. De anser att då bör en 

vuxen bestämma över situationen och hjälpa barnet att antingen kunna äta lite och sen sova, 

eller att helt enkelt lägga barnet så får det äta när det vaknar. Detta gör de för barnets bästa. 

De förklarar att det är klart att ett barn förr eller senare somnar, men det kanske innebär en 

onödigt påfrestande situation för både det enskilda barnet och för gruppen. De vuxnas 

kunskaper och erfarenheter gör det lämpligt att de fattar beslut i dessa situationer. Lisa lyfter 

även som exempel om ett barn inte vill byta blöja när de bajsat. Här menar hon att den vuxna 

vet att det måste göras eftersom barnet annars får ont. Denna konsekvens kan inte ett litet barn 

förstå. Detta är i linje med Emilssons (2007) studie som visar barn ofta vill påverka här och 

nu medan de vuxna fattar beslut som är framtidsorienterade. 

 Säkerhet är ett område där både förskollärarna i min studie och pedagogerna i Hudsons 

(2012) studie är överens om att det inte är lämpligt att barn har så stort inflytande över. I båda 

grupperna finns representanter som menar att barnen till viss del kan utöva inflytande genom 

att de är med i de beslutsfattande processerna även om det slutgiltiga beslutet måste göras av 

de vuxna. Lisa menar att även om man kan samtala med barnen kring säkerhet så måste de 

vuxna ta hela ansvaret för att det överenskomna efterföljs. Hon hävdar att det är för mycket 

begärt av ett barn att det mitt i en rolig lek ska kunna komma ihåg och hejda sig när det blir 

riskfyllt. Det är så lätt att ryckas med i en rolig lek och glömma faran. Anki för fram att 

säkerhet är ett känsligt ämne bland dem som arbetar på förskolan. Hon själv anser att den 

enskilda pedagogen måste bedöma tillsammans med barnen vad som är rimligt i en given 

situation medan hon ofta fått vara med om att kollegor vill att det ska finnas gemensamma 

regler för att minimera risken för olycksfall. Enligt Alvesson (2007) är inte alltid en 

organisation en enhetlig kulturell grupp utan individerna kan tillhöra olika kulturella grupper, 

vilket kan leda till konflikter. Det kan uppstå en konkurrens om vilka intressen och 

värderingar som ska få styra verksamheten. Detta skulle kunna förklara Ankis erfarenheter om 

motsättningar gällande säkerhetsfrågor på förskolan. 

Förmågan att förstå konsekvenserna av sina beslut anser respondenterna påverkas av 

tidigare erfarenheter, personlighet, ålder och mognad. Johnny (2006) påvisar att det finns de 

som har en liberal barnsyn och anser att barn är fullt kapabla att fatta beslut och att de borde 

ges möjlighet att göra det i allt större utsträckning. Samtidigt finns kritiker som menar att barn 

inte har den kognitiva och emotionella förmåga som krävs för att fatta beslut. En del av 

pedagogerna i Hudsons (2012) studie uttryckte en oro för att ansvaret skulle bli för stort för 

barnen och att det istället är viktigt att värna barndomen. Alla dessa argument, oavsett om de 

är för eller emot att barn får utöva inflytande, har som återkommande tema att det handlar om 

bedömningar utifrån det enskilda barnet eller en given situation. Det tycks som att det är 

omöjligt att ge raka och tydliga direktiv om hur frågan om barns inflytande ska hanteras i 

praktiken. Mead (1934/1976) använder begreppet social anpassningsprocess för att beskriva 

den process som sker när vi försöker förstå varandras perspektiv. Min uppfattning är här att 

det inte bara är barn och vuxna som behöver genomgå en social anpassningsprocess i 

förhållande till varandra utan även vuxna i relation till andra vuxna i organisationen. Risken är 
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annars att verksamheten blir otydlig för barnen eftersom förskolans verksamhet är uppbyggd 

så att flera vuxna gemensamt ansvarar för en grupp barn.  

Organisation är en tudelad fråga för respondenterna. De menar att det är självklart att barn 

ska få så stort inflytande som möjligt, men samtidigt har förskollärarna ansvar för hela 

gruppen och att alla barn ska ha det bra. Anki anser att det är viktigt att ett barn som har ett 

utagerande beteende inte får förstöra för de andra barnen, men hon lägger inte ansvaret på 

barnet utan framhåller att det måste finnas en organisation som tillåter att till exempel en 

personal kan avsättas för att möta det utagerande barnet samtidigt som övrig verksamhet kan 

fortgå. Hon framhåller att de vuxna måste se till att det finns en organisation som gör att barns 

olika behov kan tillgodoses utan att varken den enskilda eller individen far illa. Frågan är vad 

som är gynnsamt för barnen? Enligt Emilsson (2007) kan det vara gynnsamt för vissa barn att 

få göra helt fria val medan det istället skapar osäkerhet för andra. Frågan är komplex och 

kanske är det så att det inte går att hitta ett entydigt svar.  

Intressant är dock att notera att förskollärarna, trots att alla i studien framstår som 

förespråkare av att ge barn stort inflytande över verksamheten, inte anser att det 

nödvändigtvis är något negativt att det finns områden där barnen inte får möjlighet att utöva 

inflytande. De framhåller att det är så livet ser ut även för oss vuxna och att det kan vara 

nyttigt att få erfarenhet av att man måste anpassa sig ibland också. Jag tolkar det som att de i 

likhet med det Mead (1934/1976) beskriver som en social anpassningsprocess gentemot den 

generaliserade andre, det vill säga den sociala grupp individen tillhör, menar att individen 

måste utveckla sin individualitet i relation till gruppen. Detta gör att individen till viss del är 

socialt kontrollerad i sitt beteende, men att det är en förutsättning för att gruppen ska fungera. 

Anna och Anki poängterar dock att i de fall där barnens inflytande inte kan få så stort 

utrymme är det viktigt att de vuxna för en dialog med barnen så att de är förberedda på de 

nödvändiga brytpunkterna. 

Hur går det till när barn får inflytande?  

Förskollärarna i studien är överens om att det är viktigt att barnen får vara med och utöva 

inflytande. Här följer en diskussion kring olika sätt som respondenterna använder sig av för 

att möjliggöra detta i praktiken. 

Dialogen som redskap för barns inflytande 

Förskollärarna i studien anser att ett viktigt redskap för att ge barn möjlighet till inflytande är 

dialogen. Precis som Arnér (2009) menar de att det är de vuxnas ansvar att se till att barnens 

röster blir hörda. Första steget är att skapa ett öppet klimat där alla barn känner sig trygga och 

vågar föra fram sina åsikter, annars finns det en risk att det bara är vissa barn som får vara 

med och påverka verksamheten. Nästa steg blir att de vuxna lyssnar på barnen med en genuin 

strävan efter att förstå deras önskningar och intentioner. Därefter följer en dialog där olika 

argument och förslag får mötas. Detta kan liknas vid det Mead (1934/1976) kallar för en 

social anpassningsprocess, vilket sker när två parter kommunicerar och försöker förstå 

varandras perspektiv. Förskollärarna menar att det är viktigt att förstå att inflytande inte 

handlar om att få bestämma eller göra som man vill. Dialogen blir då ett redskap som 

möjliggör att alla inblandade, både barn och vuxna, får föra fram sina åsikter och att man 

tillsammans försöker komma överens om en lösning som gynnar både den enskilde individen 

och gruppen. Samtidigt är förskollärarna tydliga med att det är alltid de vuxna som har 

ansvaret. 

 För att fatta beslut krävs att man kan förstå konsekvenserna av beslutet är något som 

förskollärarna tidigare tagit upp. Det framkommer att förskolan är en organisation där det 

finns många inblandade att ta hänsyn till. Det kan gälla andra barn i gruppen eller förskolan 

som helhet. Det kan vara kollegor eller till exempel städ- eller kökspersonal, som påverkas av 
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beslut. Det finns både en tidsmässig och strukturell organisation att ta hänsyn till. Detta är en 

komplex situation och det är enligt förskollärarna inte rimligt att förvänta sig att barnen kan 

greppa helheten i organisationen. Däremot menar de att barnen kan få föra fram sina åsikter 

och i dialogen får de även ta del av de vuxnas perspektiv på det önskade. Resultatet kan bli att 

man kommer överens om att genomföra det önskade vid ett annat tillfälle eller på ett lite 

annorlunda sätt. Det viktiga när det gäller barnens inflytande är att det skapas ett klimat där 

barnen kan, vågar och upplever det som meningsfullt att framföra sina åsikter och att de 

vuxna är lyhörda och tar vara på det barnen framför, även om det kanske blir på ett annat sätt 

än barnen först önskade. Detta går i linje med hur Ludvigsson (2009) beskriver ledarskap som 

en social process där det är viktigt att båda parter förstår varandras utgångspunkter. Hon 

liknar ledarskapet vid en förhandling, och då är det viktigt som förskollärarna i min studie 

framhåller, att de vuxna är raka och ärliga i sin kommunikation med barnen. 

 Det framstår tydligt att förskollärarna i studien hela tiden utgår från ett barnorienterat 

perspektiv. Detta innebär enligt Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) att man 

som vuxen lyhört lyssnar på barnen och försöker sätta sig in i deras perspektiv. Detta skulle 

kunna förklara varför alla förskollärarna reagerade negativt på exemplet i dilemma B (bilaga 

3) där pedagogen Maria på olika sätt nekar barnen att gå utanför gården och klättra i ett träd. 

Maria kan sägas utgå från ett vuxenorienterat synsätt, vilket Pramling Samuelsson, Sommer 

och Hundeide (2010) beskriver som att man utgår från hur den vuxna uppfattar situationen. 

Pedagogen Maria i exemplet vill inte följa barnen till trädet och förskollärarna i studien 

resonerar kring att det kan bero på osäkerhet eller kanske till och med lathet. Det står klart att 

det är Marias egen uppfattning av situationen som får styra och hon ger olika förklaringar till 

barnen för att få igenom sin vilja. Förskollärarna i studien resonerar istället utifrån ett 

barnperspektiv där de sätter sig in i hur barnen uppfattar situationen och anser att pedagogen 

borde ha bemött barnen på ett öppnare sätt, med en tydlig dialog där olika aspekter förs fram. 

De menar inte att det är självklart att barnen ska få som de vill, men framhåller vikten av att 

som vuxen lyssna lyhört och visa barnen att man har förstått och därefter komma med ärliga 

argument för hur man kan lösa situationen.  

 Ett annat exempel på hur förskollärarna i studien utgår från ett barnorienterat perspektiv är 

när vi diskuterar dilemma D (bilaga 3) där Isak 3 år inte vill gå på toaletten innan utflykten. 

Även om förskollärarna beskriver olika strategier för hur man skulle bemöta Isak så finns 

ändå respekten för hans egen uppfattning med som en grund för samtalet. De förklarar hur de 

på olika sätt skulle föra en dialog med honom om varför det vore bra att gå på toaletten och 

någon skulle även locka på ett lekfullt sätt, men om han inte vill så är alla överens om att man 

aldrig kan tvinga någon att gå på toaletten. Arnér (2009) framhåller vikten av att alla barn 

bemöts med lyhördhet och respekt. Hon menar att barn annars bara lär sig att lyda och göra 

som de vuxna säger, vilket enligt henne strider mot läroplanens direktiv. 

 Vid flera tillfällen återkommer förskollärarna i studien till att klimatet mellan de vuxna är 

oerhört viktig. Anki beskriver hur det lätt kan bli konflikter i ett arbetslag om man inte har ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Jag tänker att en orsak till dessa motsättningar 

skulle kunna bero på att pedagogerna i arbetslaget utgår från olika perspektiv, vilket gör att 

situationer uppfattas olika och tänkbara lösningar följaktligen också blir olika. Arnér (2009) 

anser att det egna perspektivet kommer automatiskt och att det krävs ett medvetet val för att 

kunna inta någon annans perspektiv. Hon förklarar även att det kan vara svårt att hålla fast vid 

det valda perspektivet, även om det finns en genuin önskan därtill. Jag tänker då att det är 

oerhört viktigt att man i ett arbetslag, på en förskola, behöver diskutera och till slut komma 

överens om vilket perspektiv som ska ligga till grund för verksamheten. Risken finns annars 

att det blir sådana motsättningar i arbetslaget att det får negativa konsekvenser för barnens 

lärande och utveckling. Ett ställningstagande om vilket perspektiv som ska ligga till grund för 

verksamheten skulle även underlätta i arbetslagens diskussioner eftersom man då kan komma 
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ifrån det personliga tyckandet och istället analysera situationer utifrån perspektivtagande. 

Dialogen är alltså viktig inte bara mellan barn och vuxna utan även mellan olika vuxna som 

arbetar i förskolan. 

Relationer – ett sätt att leda och att lära 

Förskollärarna i studien utgår från en barnsyn där barn ses som kompetenta, precis som 

förespråkas i förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016). För dem är det 

självklart att barnen ska vara subjekt i sitt eget lärande. Detta kan vara en förklaring till att de 

så naturligt väljer att utgå från ett barnorienterat perspektiv. Enligt Dahlberg, Moss och Pence 

(2002) kan vuxna ha en rik eller en fattig barnsyn. En fattig barnsyn kan till exempel innebära 

att man ser barn som ett tomt kärl. De vuxnas roll blir då att överföra kunskaper och fylla 

kärlet för att rusta barnen inför framtiden. En annan fattig barnsyn, som även det objektifierar 

barnet, är att utgå från barnets mognad. Det innebär att barnets utveckling styrs av biologiskt 

förutbestämda stadier. Hudson (2012) menar att en anledning till att frågan om barns 

inflytande är så splittrad skulle kunna bero på att ett gammalt sätt att se på barn och ungdom 

lever kvar hos pedagogerna, trots att styrdokumenten förespråkar en förändring. Jag tänker att 

svårigheter i arbetslag bland annat kan bero på att pedagogerna, medvetet eller omedvetet, 

utgår från olika barnsyn.  

Förskollärarna i studien utgår också från ett relationellt perspektiv som enligt von Wright 

(2006) innebär att det sociala sammanhanget påverkar så att barnen blir och lär på olika sätt 

beroende på sammanhang. Enligt henne är det skillnad om man utgår från ett punktuellt 

perspektiv eftersom man då förutsätter att barn och kunskap är på ett visst sätt oberoende av 

sammanhang. Att förskollärarna utgår från ett relationellt perspektiv framkommer på olika 

sätt, till exempel när vi diskuterar dilemma C (bilaga 3) där Erik 5 år inte vill vara med på en 

samling utan istället väljer att fortsätta pärla. Utifrån ett punktuellt perspektiv skulle man 

kunna säga att Erik är envis, bångstyrig eller liknande eftersom han vägrar städa undan och 

komma till samlingen. Respondenterna försöker istället sätta sig in i hur Erik uppfattar 

situationen. De har förståelse för att det kan kännas jobbigt att avbryta pärlandet innan han 

blivit klar eftersom han är i full gång med det. På det faktum att Erik nästan alltid väljer att 

pärla så utgår inte förskollärarna från att han ”är en pärl-kille” eller liknande utan funderar 

vad som ligger bakom hans val. Kan det vara så att pärlandet utgör hans trygghet? Kan det 

vara så att han behöver förberedelsetid för att klara att avbryta? Förskollärarna letar efter svar 

i situationen istället för att leta brister hos barnet. Detta visar enligt mig på att förskollärarna i 

studien utgår från ett relationellt perspektiv. Motsättningar i arbetslagen som tidigare tagits 

upp skulle också kunna bero på att en del pedagoger utgår från ett punktuellt perspektiv 

medan andra utgår från ett relationellt perspektiv. Man har helt enkelt olika utgångpunkt för 

hur barnen och situationer som uppkommer ska tolkas. 

Ytterligare en faktor som påverkar barns inflytande är synen på kunskap och lärande. 

Respondenterna utgår i sitt resonemang från att det är viktigt att ta vara på barnens intressen 

för att öka möjligheterna för lärande. Enligt Franzén (2015) finns det traditionellt en linjär 

kunskapssyn som bygger på att barns utveckling påverkar vilken kunskap de är mottagliga 

för. Det blir då de vuxna som är lämpligast att bedöma vilken kunskap som är viktigast för 

barnen och hur den ska läras ut. Flera pedagoger i Hudsons (2012) studie ser demokrati som 

en inlärd förmåga och att deras roll som lärare innebär att ge barnen kunskaper och förmågor 

som de behöver inför ett framtida demokratiutövande. Själv förespråkar Franzén (2015) dock 

en vidare kunskapssyn där man, precis som förskollärarna i studien, utgår från barnens 

intressen som en viktig utgångspunkt för lärande och där barnen bör få inflytande över både 

innehåll och arbetssätt. Anna och Anki har beskrivit hur de i sitt område som tema för hela 

projektet utgår från att upptäcka närområdet genom barnens ögon. De anser att när man utgår 

från barnens intressen väcker det engagemang och sätter djupa spår som kan sitta kvar även i 
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vuxen ålder. Detta styrks av Franzéns (2015) beskrivning att inlärningsprocessen kan ses som 

en gemensam upptäcktsfärd som genomförs av barn och vuxna tillsammans. Hon förklarar att 

läraren då inte har förutbestämda mål utan lärprocessen utvecklas allteftersom av barn och 

vuxna gemensamt. Lärarens uppgift blir inte att bestämma vad som ska läras och hur, utan 

istället vara lyhörd för det barnen försöker förstå och lära.  

Jag uppfattar det som att en nära relation och en ömsesidighet mellan barn och vuxna är 

en förutsättning för detta sätt att lära. Anna och Anki beskriver även att en styrka med detta 

sätt att lära är att det kan uppstå oväntade lärsituationer inom områden som man inte räknat 

med. Franzén (2015) anser även hon att det är viktigt att barnen får större inflytande över vad 

som ska läras och hur eftersom detta ökar chansen att oförutsedda kunskaper utvecklas och att 

barnen på så sätt får ta del av en mångfald av teorier genom socialt samspel. Hon anser att 

skolans traditionella syn på lärande där det logiska och det kognitiva är i fokus är direkt 

olämpligt på förskolan eftersom barn inte lär bara med tanken utan med hela kroppen. Kritiker 

menar dock att det processinriktade arbetet inte är tillfredsställande eftersom man anser att det 

måste finnas ett förutbestämt mål och en detaljplanering av läraren för att målet ska uppnås 

(Björklund 2013). Problemet enligt Emilsson (2007) är att om läraren redan från början har 

fasta mål tenderar denne att inta en formell attityd och styr upp både vad och hur för att hålla 

ordning och nå de uppsatta målen. Avsikten är enligt henne att höja den akademiska 

kunskapsnivån, men barnen har då i princip ingen möjlighet till inflytande. Dessutom finns en 

risk att denna undervisning leder till att barnen tidigt kan få en stämpel på sig att inte kunna, 

vilket sänker deras självförtroende. Det finns även en stor risk att man kommer bort från 

barnens intressen och därmed minskar möjligheten för lärande. 

Barns inflytande påverkas starkt av den ledarroll som de vuxna intar. Förskollärarna i 

studien framhäver när de diskuterar dilemma D (bilaga 3) där Erik inte vill vara med på 

samlingen utan fortsätta pärla, att det är de vuxnas uppgift att fundera över hur Erik kan 

inspireras att utforska något annat än pärlandet, men att det är viktigt att det görs med respekt 

för Eriks egen vilja. Lena föreslår att man kan låta dörren till samlingen stå öppen så han 

kanske lockas att komma med efter en stund. Hon menar att det är viktigt att förskolan 

erbjuder en mångfald av erfarenheter, men att man inte kan tvinga honom att delta. Anna 

framhåller att det är förskollärarens uppgift att balansera mellan att utmana barnen i lagom 

proportion utifrån där de befinner sig, men att inte tvinga in dem i något obekvämt. Den 

ledarroll som här framträder i förskollärarnas beskrivningar är samstämmig med den ledarroll 

som Emilsson (2007) beskriver som önskvärd. Hon menar att om barnen ska kunna utöva 

inflytande är det viktigt att en lärare kan inta en ledarroll som präglas av en tillåtande attityd, 

en lekfull röst och en strävan efter verkligen förstå barnens synvinkel. Hennes studie visar att 

det till viss del är hur mycket kontroll vuxna utövar som påverkar barnens möjlighet till 

inflytande, men framför allt på vilket sätt kontrollen utövas. Om vad och hur bestäms i dialog 

mellan barn och vuxna har barnen mycket större möjligheter till inflytande. Resultatet i 

Emilssons studie visar att det är möjligt att ha stark kontroll utan att ha full kontroll över vad 

och hur. Johansson (2004) anser att det är viktigt i en inlärningssituation att ha en nära 

relation mellan barn och vuxna. Närheten är viktig för att förstå varandra i den förhandling 

som är en förutsättning för ett gemensamt beslutsfattande. Om närheten fattas så tenderar 

ledarskapet istället för förhandling att präglas av yttre kontroll som exempelvis hot om 

negativa konsekvenser. Även pedagoger i Hudsons (2012) studie lyfter den personliga 

relationen mellan barn och pedagoger som väsentlig. Barnen kan då vara med och påverka 

förskolans verksamhet genom lyhörda vuxna. Arnér (2009) hävdar att om barnen ska få 

möjlighet att pröva egna initiativ måste verksamheten präglas av en viss ovisshet. 
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Reflektion – en väg till samsyn 

Förskollärarna i studien anser att det innebär en problematik att det finns många begrepp som 

används inom förskolan utan att pedagogerna har en gemensam definition. Detta kan ofta leda 

till missförstånd eller motsättningar i arbetslag. Anna och Anki lyfter vikten av att 

förskolechefen ger alla som arbetar inom förskolan fortbildning och tid att reflektera över 

begreppen och vilka effekter det får i det dagliga arbetet med barnen. I Arnérs (2009) studie 

blir det tydligt i flera situationer hur viktigt det är att förskollärarna får reflektera kring 

konkreta situationer för att bli medvetna om sina förgivettaganden och för att kunna koppla 

ihop teori och praktik. Även förskollärarna i denna studie anser att det är viktigt med 

reflektion, både enskilt och i grupp, för att få syn på det egna agerandet i olika situationer. 

Genom reflektion kan man få syn på hur det egna agerandet påverkar barnens möjlighet till 

inflytande. Lisa säger:  

 
Jag sa oftare nej förr än vad jag gör idag, för att det gick på slentrian. (Lisa) 

 

Hon berättar att hon numera ofta frågar sig själv varför hon säger nej, vilket hon inte gjorde 

tidigare. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv påverkas vårt sätt att se på situationer, 

roller eller områden av det sociala sammanhang vi befinner oss i (Hwang och Nilsson 1995). I 

förskolan möts pedagoger med olika bakgrund och kan ofta ha olika syn på barn, lärande med 

mera. Alvesson (2007) menar att när representanter för olika grupper möts kan det lätt uppstå 

konflikter eftersom det blir en kamp om vilka intressen som ska få styra verksamheten. 

Genom reflektion tänker jag att pedagoger på förskolan medvetet kan skapa en gemensam 

plattform att utgå ifrån. Arnér (2009) menar att barn av tradition inte getts någon röst, men att 

det inte betyder att det måste fortsätta vara så. Däremot kräver förändring ett medvetet val och 

förändringen måste börja hos de vuxna. Hon förklarar att det är lätt att man gör som man 

alltid gjort eftersom det är bekvämt och därför är det inte ovanligt att ett förändringsarbete 

möts med motstånd. Detta bekräftar Lisas beskrivning om att hon oftare sa nej förr eftersom 

det gick på slentrian medan hon idag medvetet frågar sig varför hon säger nej. Att reflektera 

blir, enligt Lisa, ett sätt att ifrågasätta det egna beteendet och fundera på alternativa lösningar. 

På samma sätt menar deltagarna i Arnérs (2009) studie att det är lätt att automatiskt göra som 

man alltid har gjort och att det därför är viktigt att våga utmana varandra och ställa frågor som 

gör att man ser förbi det invanda. I hennes studie framkommer vid flera tillfällen att trots 

pedagogernas avsikt att utgå från barnen och göra det bästa för dem, så var det inte ovanligt 

att pedagogerna glömt att fråga barnen hur de tänker. Arnér menar att om vi vill veta hur 

barnen tänker så måste vi fråga dem. Det kan tyckas vara en självklarhet, men traditioner 

sitter djupt och det finns inte en tradition att involvera barnen så direkt. Detta är något 

pedagoger behöver påminna varandra om. 

 Anki lyfter att det är så viktigt att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt om barnen 

ska få möjlighet till inflytande. Det kan vara bekvämt att jobba på som man alltid gjort 

eftersom ett ifrågasättande av invanda regler och traditioner kan medföra friktion i arbetslaget. 

Hon resonerar kring att det inte bara är klimatet mellan barn och vuxna som behöver vara 

tillåtande för att maximera barnens möjlighet till inflytande utan även klimatet mellan de 

vuxna som arbetar i förskolan. I arbetet med denna studie blir det allt tydligare för mig att det 

är många olika aspekter och begrepp som behöver tydliggöras för att hitta en samsyn i 

arbetslagen. Arnér (2009) menar att det kan vara svårt att gå ifrån gängse traditioner och 

ifrågasätta kollegors ageranden. Hon förklarar att det är vanligt att pedagoger lägger locket på 

istället för att ta upp meningsskiljaktigheter eftersom man värnar en god relation med sina 

kollegor. Jag tänker dock att det är nödvändigt att pedagoger vågar ifrågasätta sitt eget och 

kollegors agerande på det sätt som Lisa beskriver. Detta behöver inte betyda att något är rätt 

eller fel, men att det behöver utvecklas en reflektionskultur på förskolorna där frågan 
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”Varför?” är en naturlig del i reflektionen. Genom att synliggöra sitt agerande i konkreta 

situationer kan pedagogerna även få grepp om sin barnsyn, sitt perspektivtagande och sin syn 

på kunskap och lärande. En medveten pedagog har möjlighet att göra medvetna val, vilket 

enligt mig kommer att öka kvaliteten på förskolan inom många olika områden.  

Inflytande genom att göra val, ta egna initiativ och utveckla förmågor 

Om alla barn ska få möjlighet att utöva reellt inflytande över förskolans verksamhet, som 

läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016) föreskriver, så menar förskollärarna i 

studien att det är viktigt att de vuxna ser till att det finns förutsättningar för barnen att påverka 

och göra val. Miljöns utformande lyfts som ett viktigt redskap för barns inflytande. Om 

rummet är utformat med olika lärmiljöer som erbjuder olika sätt att uttrycka sig på så kan 

barnen själva välja vilket ”språk”, uttryckssätt, som passar dem. Barnen kan då konkret göra 

ett val genom att gå till den lärmiljö där de vill vara för tillfället. Detta anser förskollärarna 

gör det möjligt även för mindre barn som ännu inte uttrycker sig verbalt att vara med och 

påverka sitt eget lärande. Hudson (2012) uttrycker en oro när det i hennes studie framkommer 

att endast ett fåtal pedagoger talar om att strukturera verksamheten för att uppmuntra barnens 

involverande i beslut. De flesta beskrev att det endast var vid speciella tillfällen som de 

konstruerade situationer där barnen gavs möjlighet att göra val. Detta anser Hudson strider 

mot Barnkonventionens direktiv att barnen har rätt att vara delaktiga i beslut som rör deras 

liv. Emilsson (2007) är dessutom kritisk till hur många pedagoger organiserar för att ge de 

små barnen inflytande. Hon menar att det ofta är för abstrakt och att barnen inte förstår vad 

som förväntas eller vilka konsekvenserna av valen blir. Ett exempel är när en grupp tvååringar 

efter en samling får välja mellan ett antal aktiviteter. De vuxna har bestämt att grupperna inte 

får bestå av fler än fyra barn. Följden blir att ibland när barnen väljer får de höra att gruppen 

är full och att de får vänta tills nästa dag. Ett annat problem är att flera av barnen tycks ha 

svårt att välja bort vissa alternativ till förmån för andra. Emilsson kritik handlar om att hon 

ifrågasätter om det är rimligt ur ett mognadsperspektiv att tvååringar ska kunna göra denna 

typ av val. Jag tänker att det blir tydligare för de minsta barnen om de istället kan se sig 

omkring och sedan gå till den miljö eller aktivitet som lockar. Anna och Anki lyfter att om 

man ska kunna utgå från barnens aktuella intressen behöver miljöerna vara föränderliga. Om 

barnen inte väljer att vara i en viss miljö är det ett tecken på att miljön behöver förändras. 

Kanske behövs nya utmaningar? Kanske har barnen skiftat intressen? Lisa menar att det även 

är viktigt att som pedagog fundera över vilket material som erbjuds i de olika miljöerna. En 

mångfald av material, framför allt så kallat intelligent material som inte har ett färdigt 

användningsområde, ökar barnens möjlighet till inflytande och utvecklar deras kreativitet.  

Alla förskollärare i studien anser att ett viktigt sätt att ge barnen möjlighet att påverka 

förskolans verksamhet är att pedagogerna är närvarande, engagerade och lyssnar på barnen 

och försöker ta vara på deras intressen. Samtidigt för de fram att det krävs stor medvetenhet 

för att inte bara ett fåtal barn ska få styra. Anki anser att en del barn har en inre drivkraft som 

göra att de ofta får stort inflytande över verksamheten. Dessa barn kommer ofta till förskolan 

förberedda med en bild av vad de vill göra. Lisa och Lena resonerar kring att det ofta kan vara 

de barn som tidigt utvecklat det verbala språket som styr mer än de tysta barnen. Detta skulle 

då tala för att en organisation med olika lärmiljöer är ett bra sätt att ge alla barn samma 

förutsättningar. Flera av förskollärarna betonar också att observation och reflektion är viktigt 

för att man som pedagog ska kunna få syn på det som verkligen sker i barngruppen. Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) förklarar att i ett barnorienterat perspektiv utgår 

de vuxna från hur de tror att barnen uppfattar en situation. De menar att det är omöjligt att 

exakt veta hur någon annan upplever en situation, men att man kan försöka genom att vara 

lyhörd och empatisk och försöka uppfatta och förstå den andras upplevelser. Arnér (2009) 

poängterar att om man vill veta barnens uppfattningar så behöver man fråga barnen. Om detta 



 

42 

 

inte är möjligt eftersom barnen inte pratar uppfattar jag, precis som respondenterna, att 

observation och reflektion kan vara ett bra alternativ. Lisa och Lena menar att det kan vara 

lättare att ta vara på hela gruppens intressen i en grupp där ingen pratar än en grupp där några 

pratar. De förklarar att om ingen pratar blir det mer självklart att pedagogerna måste observera 

och se vad barnen uttrycker utan ord. 

Förutom att göra val och ta egna initiativ menar förskollärarna att det är viktigt att barnen 

får utveckla sin sociala förmåga. Självförtroende och självkänsla anses vara viktigt för att 

kunna utöva inflytande, men förskollärarna betonar att det inte räcker om man bara kör på 

utan att bry sig om andra. De menar att man måste kunna föra fram sin åsikt, men också 

kunna lyssna på andra. Än en gång visar respondenterna på en intersubjektiv grundsyn som 

bygger på att vi formas tillsammans i ett socialt sammanhang. Jaget är föränderligt beroende 

på den kultur som styr omgivningen (Mead 1934/1976). Arnér (2009) argumenterar för hur 

viktigt det är att barn få utveckla redskap för att kunna uttrycka sina åsikter och själva göra sin 

röst hörd. Anki uppfattar också att en del barn kan ha svårt med det sociala samspelet och att 

föra fram åsikter. Då kan de vuxna behöva agera som ett ”hjälp-jag” och på så sätt stötta de 

barn som behöver hjälp. Andra barn kan, enligt Lena, behöva att de vuxna organiserar så det 

bildas små grupper, kanske bara 2-3 barn, för att det ska bli meningsfullt och att de ska våga 

säga vad de tycker och tänker. Emilsson (2007) betonar att det enligt förskolans styrdokument 

är tydligt att verksamheten ska läggas upp så att barn får utveckla förmågor som behövs för 

att kunna föra fram sina åsikter och att delta i olika former av beslutsfattande. Som jag ser det 

beskriver förskollärarna en växelverkan som bygger på miljöns utformande, en närvarande 

och lyhörd pedagog vilken tar vara på barnens intressen och en verksamhet som hjälper 

barnen att själva föra fram sina åsikter samt genom socialt samspel lär sig att lyssna på andra.  

Hinder för barns inflytande i förskolan 

Förskollärarna i studien framstår generellt som fokuserade på möjligheter och hur eventuella 

hinder skulle kunna övervinnas. Det finns dock ett par områden som framträder som viktiga 

att de fungerar om barn ska kunna få reellt inflytande i förskolan. 

En gemensam samsyn framstår som en av de allra viktigaste faktorerna för respondenterna 

när det gäller barns inflytande. Jag har ovan beskrivit hur det kan gå till när barn får 

inflytande. Alla dessa förhållningssätt och upplägg går såklart att vända på och då får det 

motsatt effekt, det vill säga att barnen inte får samma möjlighet till inflytande. Om det inte 

råder en samsyn så blir det lätt motsättningar i arbetslaget. Kopplingar kan göras till 

Alvessons (2007) förklaring att det kan uppstå konkurrens om vilka intressen som ska få styra 

verksamheten. Jag tänker att det finns en risk att olika pedagogers goda föresatser omintetgörs 

eftersom någon annan drar åt ett annat håll. Grunden för pedagogernas attityder och 

uppfattningar utgörs av barnsyn, perspektivtagande och syn på lärande och lärarroll. Om de 

vuxna på förskolan utgår från olika perspektiv är det naturligt att det blir svårt att mötas och 

gemensamt utveckla barnens möjlighet till inflytande. En pedagog som anser att det är 

nödvändigt med i förväg uppsatta mål för att säkerställa måluppfyllelse kan ha svårt att förstå 

en pedagog som arbetar processinriktat och utgår från barnens intressen. En pedagog som 

anser att allt som finns framme i förskolans miljöer är till för barnen att använda fritt kan ha 

svårt att förstå en pedagog som städar undan material som denne anser hanteras på ett 

felaktigt sätt. En pedagog som anser att säkerhet är en fråga för den enskilda vuxna att 

bedöma kan ha svårt att komma överens med en pedagog som anser att det behövs generella 

regler för att försäkra sig om att olyckor inte ska ske. Lena och Lisa menar att det är svårare 

att hitta en samsyn, ett gemensamt förhållningssätt, ute eftersom det är så många som ska 

samsas där och det inte finns tid att prata ihop sig. De förklarar att det då lätt blir regler som 

får styra.  
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För att dessa frågor inte ska bli ett hinder för barns inflytande krävs enligt förskollärarna ett 

tillåtande klimat bland både barn och vuxna. Enligt förskollärarna är det också viktigt med 

regelbundna reflektioner för att hitta en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt. Arnér 

(2009) förespråkar reflektion för att få syn på förgivettaganden. Jag tänker att även om man 

genom reflektion inte skulle nå en total samsyn så ökar i alla fall förståelsen för hur olika 

personer uppfattar en situation. von Wright (2000) menar att om gränserna mellan olika 

grupper är helt fasta så är det omöjligt att inta varandras perspektiv. Jag tänker, precis som 

Bron och Lönnheden (2004), att det är viktigt att utmanas genom att få möta olikheter, snarare 

än en strävan att uppnå totalt samförstånd, eftersom det då lätt blir en idealiserad bild som 

skapas istället för att vi förhåller oss till verkligheten. 

Förskollärarna anser att tid är en viktig faktor för att barn ska få möjlighet att utöva 

inflytande. Dels för att kunna reflektera och förstå varandras perspektiv, men också som något 

barnen behöver för att känna sig trygga och hinna besluta sig för vad de vill. Tid i form av 

personalresurser för att kunna möta barn som behöver stöd på olika sätt. En del barn kanske 

behöver få vara i en riktigt liten grupp för att kunna ta plats och våga framföra sina åsikter. De 

barn som har bristande självförtroende behöver hjälp och stöd att få utveckla det i lugn och ro. 

Barn kan också ha olika drivkraft eller språklig förmåga, vilket gör att det skiljer i vilken 

utsträckning de kan vara med och utöva inflytande. Förskollärarna menar att det måste finnas 

vuxna där för att stötta och hjälpa till med utvecklingen. Om det finns barn som har svårt att 

hantera motgångar och därmed blir utagerande behöver det finnas personal som kan hantera 

detta medan övriga verksamheten kan fortgå. Det finns annars en risk att de andra barnens 

lärande, utveckling eller inflytande begränsas. I flera sammanhang beskrivs tid som väsentligt 

för barns inflytande. I Hudsons (2012) studie lyfts tid i relation till barnantal fram som en 

bristvara som gör att framför allt de som arbetade i skolan lämnade relativt lite utrymme för 

barnen att utöva inflytande. Samtidigt menar Arnér (2009) att det inte är ovanligt att 

pedagoger prioriterar att diskutera rutiner och planering istället för exempelvis samtal om 

demokrati och inflytande när de får tid tillsammans. Emilsson (2007) visar också på hur olika 

pedagoger väljer att fördela tiden i en samling. En del lämnade stort utrymme för samtal och 

för att lyssna på barnen, vilket ökade deras möjlighet till inflytande, medan andra var 

målinriktade och valde att använda tiden till det de själva planerat. Respondenterna menar att 

det är stor variation på hur tid och resurser fördelas på olika förskolor. 

Ytterligare en faktor, som kan bli ett hinder för barns inflytande, är organisationen. 

Förskollärarna anser inte att barnen har så stora möjligheter att vara med och påverka den 

övergripande organisationen. De lyfter att det även finns situationer som inte de själva heller 

kan vara med och påverka, som till exempel mattider, eftersom man ofta är beroende av 

utomstående tjänster. Detta menar de gör det svårt att vara flexibel. Även om något som 

barnen tar initiativ till uppfattas vara viktigt så måste det ibland sättas åtsidan 

Metoddiskussion 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att kunna ta del av förskollärares uppfattningar av 

barns inflytande i förskolan. Detta anser jag ha fungerat väl såtillvida att förskollärarna genom 

samtal i fokusgrupper fått möjlighet att diskutera olika aspekter av barns inflytande i 

förskolan. På grund av sjukdom och vård av barn blev det dock endast två respondenter i varje 

grupp, vilket enligt Wibeck (2000) är för få deltagare. Trots detta har jag fått fram mycket och 

relevanta data till min studie. Nackdelen med att vara för få deltagare anser jag vägdes upp av 

att det blev ett lugnt och avslappnat samtalsklimat där de närvarande förskollärarna i lugn och 

ro fick uttrycka sina uppfattningar kring de olika frågeställningarna. Möjligen kan det vara så 

att det låga antalet deltagare gjorde att det bildades ett klimat som till stor del präglades av 

sammanhållning istället för diskussioner där respondenterna fick motivera olika ståndpunkter. 

Detta baserar jag på att det inte var så många frågor där olika uppfattningar skapade 
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diskussion mellan deltagarna. Samtidigt kan man även se att resultatet mellan de två 

fokusgrupperna är relativt lika så det är inte säkert att andra uppfattningar hade kommit fram 

även om det varit fler deltagare. Det enhetliga resultatet skulle också kunna bero på att båda 

grupperna arbetar på Reggio Emilia-inspirerade förskolor där man utgår från att barn är 

kompetenta och bör få utöva inflytande. En annan förklaring skulle kunna vara att båda 

fokusgrupperna utgjordes av respektive områdes utvecklingsgrupper, det vill säga 

förskollärare som har till uppgift att tillsammans driva förskolornas utvecklingsarbete. En 

följd av detta skulle kunna vara att de redan diskuterat mycket tillsammans och kommit fram 

till en samsyn i frågan.  

 Så här i efterhand tänker jag att det hade varit spännande att ha fått träffa en grupp med 

förskollärare från ett område där man inte arbetar Reggio Emilia-inspirerat för att se om det 

gör någon skillnad för resultatet. Det är dock inte säkert att det skulle blivit någon skillnad där 

heller eftersom läroplanen är så tydlig med förskolans uppdrag att ge barn möjlighet att utöva 

inflytande. Jag anser att metoden fungerat bra eftersom syfte och frågeställningar har 

besvarats av respondenterna. Det har tydligt kommit fram under samtalen vilken uppfattning 

förskollärarna har av barns inflytande på förskolan, vilka områden som anses vara rimliga 

respektive orimliga att ge barnen inflytande över och vilka metoder som förskollärarna 

använder sig av för att ge barn reellt inflytande.  

Didaktiska konsekvenser 

Förskollärare har som uppgift att erbjuda barnen på förskolan möjlighet att utöva ett reellt 

inflytande. Utifrån resultatet av denna studie framträder ett par olika faktorer som får 

didaktiska konsekvenser om man vill öka barnens möjlighet till inflytande. Dialog, reflektion 

och samsyn är viktiga begrepp som återkommer. Detta för att det inte finns ett enkelt svar på 

frågan hur förskolan ska göra för att ge barnen möjlighet att utöva reellt inflytande. Istället är 

det pedagogernas medvetenhet som hamnar i fokus. Inte den enskilda förskolläraren utan all 

personal som arbetar tillsammans med barnen. I studien framkommer vikten av en samsyn 

bland förskolans pedagoger och för att nå dit krävs en öppen dialog och medvetna reflektioner 

kring en mängd olika frågor. Detta skulle kunna vara: 

 

 Vad menar vi på vår förskola med att alla barn ska få utöva reellt inflytande?  

 Vad tänker personalen på förskolan om varför det är viktigt med barns inflytande? Hur 

stämmer dessa uppfattningar överens med forskning? 

 Vad tänker vi på vår förskola att barnen behöver utveckla för förmågor för att kunna 

utöva inflytande? Finns en medveten tanke om detta på förskolan? Kanske till och 

med en tanke om progression från de allra minstas möjligheter till de äldre barnen? 

 Vad har vi beslutat att utgå ifrån när det gäller perspektivtagande, barnsyn och 

kunskapssyn? Har vi en organisation som stödjer vårt ställningstagande? 

 Hur använder vi oss av våra miljöer med tanke på barns inflytande?  

 Vad ser vi för hinder för barns inflytande på vår förskola? Är det något vi kan hitta en 

lösning på? 

 Vad har vi för regler och rutiner som styr verksamheten på vår förskola? Gynnar dessa 

barns inflytande? Är dessa regler och rutiner nödvändiga eller är det något som bara 

lever kvar av slentrian? 

 Hur tänker vi på vår förskola kring ledarskap och lärande? Vilka konsekvenser får det 

för barnens möjlighet till inflytande? 

 Hur arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete? Hur ser vi på målstyrning i relation 

till processinriktat arbete? Finns det utrymme för barns inflytande när det gäller det 

egna lärandet? 
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 Vad råder för klimat bland barn och vuxna på vår förskola? Är det ett klimat som 

gynnar olikheter? Kan man få ångra sig om man kommer på att det inte blev så bra det 

man tänkte först? Är det rätt och fel som fokuseras på eller många olika sätt att tänka? 

 Vad använder vi vår tid till? Lägger vi tid på det som vi beslutat vara allra viktigast? 

  

Genom att reflektera tillsammans kan personalen på förskolan få syn på vad som styr deras 

agerande, som till exempel barnsyn, perspektivtagande eller kunskapssyn, och hitta en 

gemensam grund för sitt arbete med barnen. Reflektion gör det också möjligt för pedagogerna 

att få syn på sitt eget agerande i olika konkreta situationer och vilken effekt detta har för barns 

inflytande. Även om olikheter kan berika så är det viktigt att en samsyn kring dessa områden 

kommer till stånd, annars riskerar motsättningar i arbetslagen hindra barnens lärande, 

utveckling och möjlighet till inflytande. 

 Fortbildning i ämnet kan fördjupa diskussionerna och öka medvetenheten gällande barns 

inflytande. Ibland kan det vara bra att personalgrupper får en gemensam bas av kunskap och 

forskning som hjälp att komma ifrån det personliga tyckandet och istället hitta gemensamma 

begrepp som gör diskussionerna sakliga och verklighetsbaserade. 

 Barnens ålder, mognad och sociala förmåga påverkar till viss del hur stort inflytande som 

är rimligt, men framför allt påverkar det vilket sätt som är lämpligt för dem att utöva 

inflytande. Som förskollärare är det viktigt att tänka på att ta hänsyn till om den aktuella 

inflytandesituationen verkligen tillåter barnen att utifrån förmåga utöva inflytande. Yngre 

barn kan ha svårt för abstrakta valsituationer utan kan istället behöva få möjlighet till konkreta 

val, till exempel genom att olika lärmiljöer utformats och barnen kan gå dit de önskar. Äldre 

barn som kommunicerar verbalt kan ges möjlighet att utöva inflytande på alltfler områden 

genom dialog med engagerade och lyhörda pedagoger. I grupper av barn som inte pratar är 

observation ett viktigt redskap för att pedagogerna ska kunna ta vara på barnens intressen och 

utveckla verksamheten på ett sätt som är gynnsamt för dem. 

 Om barn på allvar ska få möjlighet utöva reellt inflytande behöver även resurser satsas för 

att en förändring ska kunna ske. Det kan till exempel vara i form av fortbildning, att avsätta 

tid för reflektion i arbetslagen eller kanske ökad personaltäthet så att det finns utrymme att 

möta alla barn och deras tankar om verksamheten. Det finns inget entydigt svar på exakt vilka 

resurser som krävs. Istället kan dokumentation och reflektion i arbetsgruppen göra att man får 

syn på vad som fungerar och inte fungerar. Detta får sedan ligga till grund för hur resurser 

satsas för att utveckla verksamheten mot ett ökat inflytande för barnen.  

Fortsatt forskning 

Detta har varit en intressant studie som tydligt besvarat syfte och frågeställningar. Det finns 

dock kvar en nyfikenhet hos mig att få veta vilka svar som skulle framkomma om jag samtalat 

med förskollärare som inte arbetar Reggio Emilia-inspirerat utan mer traditionellt. Fortsatt 

forskning inom ämnet och med ett bredare urval hade varit intressant. 

En studie i ämnet som genom observationer, och eventuellt intervjuer, kan ge barnens 

perspektiv på olika aspekter av barns inflytande i förskolan. Observationer under en längre tid 

skulle kunna visa på om den pedagogiska strukturen verkligen ger barnen det inflytande som 

avses. Hur påverkar ålder och mognad vilka strukturer som verkligen leder till ett reellt 

inflytande? 

Flera av förskollärarna var inne på att språket underlättar för de barn som kan prata att 

utöva inflytande. Detta leder tankarna till hur barn med annat modersmål än svenska ges 

möjlighet att utöva inflytande i förskolan, vilket skulle vara ett intressant ämne för fortsatt 

forskning. 

Listan kan göras lång, men detta är tre områden där jag anser det värdefullt med fortsatt 

forskning. 



 

46 

 

TACK 
Det har varit spännande och utvecklande att får skriva detta arbete om ett ämne som länge 

fascinerat mig. Jag vill tacka de förskollärare som så öppet och ärligt delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar, vilket visat på svårigheter, men framförallt möjligheter när det gäller 

frågan om att ge barn inflytande i förskolan. Tack för den självmedvetenhet och personliga 

utveckling som ni vågat dela med er av. Jag vill även tacka de chefer som både uppmuntrat 

och möjliggjort fokusgruppsamtalen genom att låta mig träffa förskollärarna på arbetstid.  

Jag vill rikta ett tack till Richard, min handledare, som utmanat och diskuterat med mig. Vi 

har inte alltid varit överens, men det har alltid varit respektfulla diskussioner som grundat sig i 

en ödmjukhet inför den andras kunskaper, erfarenheter och uppfattningar. För att inte bli 

hemmablind behövs någon som vågar säga att man inte håller med, och det har du gjort. Tack 

för det! 

Att ha klasskamrater som varit villiga att diskutera och hjälpa till att tänka när jag kört fast 

med de formella bitarna har också varit värdefullt för mig. Tack alla ni som funnits i min 

närhet, bollat lösningar och delat med er av hur ni skrivit i era arbeten. 

Till sist vill jag även tacka Kristina som ödmjukt och engagerat gett respons på min 

uppsats och genom sin kunskap hjälpt till att utveckla det sista arbetet. Jag är glad att just du 

blev min examinator. Tack för din input!  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Varmt välkommen att vara med och samtala kring ämnet ”Barns inflytande”. 

 

Vad är rimligt? 
Alla barn ska få reellt inflytande över 

både arbetssätt och innehåll i förskolans verksamhet. 

(Lpfö 98, rev. 2016, s. 12) 
 

Att ge barn reellt inflytande är enligt Lpfö 98/16 förskollärarens ansvar. Samtidigt har 

förskolan i uppdrag att stimulera lärande inom en mängd olika områden och dessutom ge 

barnen en god omvårdnad utifrån ålder och behov. Detta är en balansgång som kan vara svår 

för förskollärare idag. Vad betyder detta i praktiken? Ska barnen få göra precis som de vill? 

Hur gör man för att tillgodose olika barns behov och önskemål i allt större barngrupper? 

Mitt namn är Brita Klefsgård och jag går sista terminen på Förskollärarprogrammet för 

yrkesverksamma i Värnamo samtidigt som jag arbetar som förskollärare på Åby förskola. 

Denna termin kommer jag att skriva en C-uppsats i ämnet ”Barns inflytande”. Som en del i 

denna studie vill jag möta dig tillsammans med andra förskollärare för samtal i fokusgrupper. 

Tanken är att vi träffas ca en timme och samtalar kring olika aspekter av ämnet ”Barns 

inflytande”. Gruppen består av ca fyra förskollärare. Det finns inte rätt eller fel utan min 

önskan är att vi med respekt för varandras olikheter kan mötas och lyfta svårigheter och 

möjligheter när det gäller att tillgodose barnens rätt till inflytande. Syftet med studien är att 

lyfta komplexiteten i förskollärarens uppdrag gällande barns inflytande i relation till omsorg 

och lärande. Detta gör jag genom att studera förskollärares uppfattningar av ämnet. 

Studien kommer att genomföras i enlighet med forskningsrådets etiska principer på följande 

sätt: 

 Informationskravet. Alla deltagare får genom detta brev information om syftet med 

undersökningen, hur fokusgruppsamtalen kommer gå till samt att deltagandet är helt 

frivilligt.  

 Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter som samlas in i samband med undersökningen 

kommer att behandlas anonymt. Det innebär att de uppfattningar som förs fram under 

samtalet kommer att presenteras på ett sätt så att inte en läsare kan uttyda vem som 

står bakom det omskrivna. I samband med samtalet kommer alla närvarande att 

uppmanas att vi av respekt för varandra inte för vidare det som sagts inom gruppen. 



 

 

 

 Samtyckeskravet. Det är helt frivilligt att delta. Du kan välja att avstå från att delta i 

samtal kring specifika frågor eller att avbryta om du så önskar. Inget särskilt skäl 

behöver uppges. 

 Nyttjandekravet. Resultatet kommer endast att används i min C-uppsats, vilken 

publiceras av Högskolan i Borås. 

 

Jag är nyfiken på dina tankar och erfarenheter och hoppas att du vill bidra genom att delta i 

detta fokusgruppsamtal. 

Om du har frågor är det bara att ringa eller maila! 

Tack på förhand! 

Brita Klefsgård 

Telefon: 070-xxx xx xx, 

Mail: xxx 
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Bilaga 2 Frågeställningar inför fokusgruppsamtal 

 

1. Enligt Lpfö 98/16 ska förskolläraren ansvara för ”att alla barn får ett reellt inflytande 

på arbetssätt och verksamhetens innehåll”. Vad tänker du om det? 

 

2. Finns det områden där det är självklart att barnen ska få utöva inflytande? 

 

3. Finns det områden där det är direkt olämpligt att barnen får utöva inflytande? 

 

4. Kan du ge exempel på vad du som förskollärare gör för att ge barn inflytande? 

 

5. Finns det situationer där du anser att barnen bör få utöva inflytande, men det hindras 

av någon anledning? Vilka hinder finns? 

 

6. Förskolan har många ansvarsområden gentemot barnen, t ex lärande, omsorg och 

inflytande. Hur tänker du kring dessa områden? Finns det något som är viktigare än de 

andra? Hur gör du prioriteringar? 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 Dilemman till fokusgruppsamtal 

 

Situation A: Äta och sova 
 

Klockan är 11 på 1-2-årsavdelningen Sorken och alla barnen på 

avdelningen har satt sig vid bordet för att äta. Därefter är det dags för 

barnen att sova. Minna sitter på sin plats, men gråter och skriker: 

 

- Jag viiill inte äta! Jag viiill inte sova! 

 

 

Situation B: Klättra utanför gården 

 

Barnen på fyra-årsavdelningen Knatten är ute och leker på gården. 

Utanför gården vid bostadshusen växer en rönn. Alex och Sara 

springer ivriga fram tll pedagogen Maria och följande dialog utspelar 

sig: 

 

- Vi vill klättra i trädet därute! 

- Nej, det går tyvärr inte. Det ligger utanför förskolans gräns. Ni 

kan klättra här i klätterställningen istället. 

- Men vi vill klättra i trädet! 

- Nej, jag kan inte följa er dit för jag måste vara här och ta hand 

om barnen på gården. 

- Men det kan ju Martin göra! (pekar på en annan pedagog på 

gården) 

- Nja… jag är rädd att ni ramlar ner från trädet och gör illa er. 

- Nej, vi kan inte ramla! Vi brukar alltid klättra där med mamma 

och pappa! Vi kan visa! 
  



 

 

 

Situation C: Delta eller inte? 
 

Erik är fem år och går på avdelningen Jupiter. Han har suttit och pärlat 

på en stor pärlplatta ända sedan han kom tidigt på morgonen. Nu säger 

pedagogen Anita att det är dags för alla barn att städa för man ska ha 

samling. Erik ignorerar uppmaningen att städa och sitter istället kvar 

och pärlar. Anita försöker locka honom genom att berätta att idag på 

samlingen ska man få göra experiment. Erik svarar att han vill pärla. 

Till saken hör att Anita och hennes kollegor lagt märke till att Erik 

sällan väljer att göra något annat än att pärla och att de nu vill utmana 

honom med nya erfarenheter. 

 
 

Situation D: Gå på toaletten 
 

Avdelningen Korpen är på väg ut för att göra en utflykt till skogen 

med hela gruppen 1-3-åringar. Innan de klär på sig säger pedagogen 

Anna att alla som inte har blöja måste gå på toaletten. Isak 3 år säger 

att han inte är ”kissig” och börjar därefter klä på sig utekläderna. Anna 

försöker förklara att det inte finns toaletter i skogen och att det blir så 

kallt om han måste kissa där borta. Isak har nyss slutat med blöja och 

Anna vet att denna vecka har det hänt flera gånger att Isak kissat på 

sig. Isak ignorerar Anna och fortsätter helt enkelt klä på sig.  



 

 

 

Situation E: Individen kontra gruppen 
 

Liljan är en 3-4-årsavdelning som arbetar mycket med musik och 

dans. Elsa 3 år älskar att dansa. Halva gruppen har varit inne i 

musikrummet och sjungit och dansat en lång stund tillsammans med 

pedagogen Karin. Det har varit mycket uppskattat, men nu börjar flera 

av barnen säga att de vill gå ut på gården. Karin som märker att barnen 

börjat tappa koncentrationen tycker att det är en bra idé. Då blir Elsa 

jätteledsen. Hon sätter sig ner på mattan och gråter. 

- Jag vill dansa mera! snyftar Elsa 

- Nu har vi dansat länge, svarar Karin. Vi kan dansa mer efter 

maten. 

- Nää, jag vill dansa nu! 

- Vi kanske kan ta ut bandspelaren och dansa ute? försöker Karin. 

- Nää, jag vill dansa här! 

Karin börjar känna sig stressad då hon märker att det har uppstått en 

del konflikter i hallen där de andra barnen börjat klä på sig. 
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