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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Barns inflytande är en rättighet som varje barn har. Detta betonas i förskolans styrdokument, 

och har tydliggjorts i den reviderade läroplanen, samt konventionen för barns rättigheter. Det 

finns forskning som påvisar komplexiteten kring barns inflytande, pedagogernas 

framtidsuppdrag samt flertalet vinster i barnets lärande via inflytande. Både pedagoger och 

barn har, enligt forskning, många utmaningar och läranden av att arbeta med barns inflytande.    

 

Syfte 
Undersökningen syftar till att undersöka hur barns inflytande tolkas av sex pedagoger i de 

olika åldersgrupperna ett till tre år samt tre till fem år. Frågeställningarna syftar till 

pedagogens egen roll och pedagogens arbete med barns inflytande.  

  

Metod 
Vi har använt oss av kvalitativ metod, med redskapet intervju. Vi genomförde tre 

självständiga intervjuer var, på tre olika förskolor som var okända för intervjuaren.    

 

Resultat 
Undersökningen visade på många likheter mellan pedagogerna i de olika verksamheterna. 

Barns inflytande tolkades på likartat sätt, dock skiljde sig arbetsredskapen åt, när pedagogerna 

skulle ta reda på barnens intressen. Då sattes språket, verbalt som icke verbalt, och barnens 

samspel med andra i fokus för pedagogerna. Intervjuer och observationer framkom som 

arbetsredskap för pedagogerna när de avsåg att ta reda på barnens intressen. Det var främst på 

ett- till treårsavdelningen som trygghet poängterades och hur viktigt den är för att barnen 

senare ska kunna utöva inflytande. Ansvar betonades mer av pedagogerna på tre- till 

femårsavdelningarna, då i form av att barnen får hålla i aktiviteter eller moment.    
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INLEDNING 
Vid granskning av Lpfö- 98 samt Lpfö- 98 (rev. 2010) lade vi märke till att den enskilda 

förskollärarens ansvar för barns inflytande framskrivs tydligare i den reviderade läroplanen. 

Punkten om att alla barn ska få påverka och utvärdera verksamheten och dess innehåll i Lpfö- 

98, har ersatts med uppdrag att alla barn får äkta/verkligt inflytande på innehåll och arbetssätt 

i verksamheten, Lpfö- 98 (rev. 2010). Vi har upplevt att de äldre barnen i förskolan får 

möjlighet att vara med och påverka, i olika utsträckningar, eftersom de har ett verbalt språk. 

Dock undrar vi om barnen är medvetna om sitt deltagande i dessa processer. Våra erfarenheter 

vad det gäller de yngsta barnen i förskolan är olika. Vi har uppmärksammat att pedagogerna 

styr de yngsta barnen mer än de äldre. Vid vissa tillfällen har pedagogerna uteslutit de yngsta 

barnen ur gruppen, med motivationen att de är för små. Detta kan hänga samman med att de 

yngsta barnen inte har utvecklat sitt verbala språk än och att pedagogerna har svårt med 

tydning av barnens kroppsspråk eller barnets intresse för aktiviteten.  

 

Barns inflytande är ett begrepp vilket syftar till att utveckla barnen till självständiga individer 

som ska kunna fungera i samhället. Det är ett mångfacetterat begrepp som betonas i 

förskolans styrdokument (Lpfö-98, rev. 2010), främst genom vad förskolan/pedagogen ska 

arbeta med. Begreppet diskuteras ute i verksamheterna, då med fokus på hur detta ska 

genomföras.  

 

Bekräftar pedagogerna barns inflytande för barnen kan det ge dem möjlighet att växa som 

självständiga individer. Vi upplever att känslan av bekräftelse som en egen individ, oavsett 

ålder, stärker självförtroendet och självkänslan. Ju starkare självförtroende och självkänsla, 

desto mer ökar motivationen att vilja delta i olika beslutsfattande, både nu och i framtiden.  

Anledningen till vårt intresse kring barns inflytande är att det inte finns något rätt eller fel, då 

det har många olika betydelser och kan tolkas på flera sätt. Dessa tolkningar, som härstammar 

utifrån pedagogernas teoretiska samt egna erfarenheter av praktik, upplever vi intressanta för 

vår kommande yrkesroll. När vi varit ute i förskolor och diskuterat om barns inflytande har 

pedagogerna jämfört detta med att barnen ska bestämma. Diskussionerna väckte vårt intresse 

ytterligare till att undersöka barns inflytande närmare. Denna undersökning syftar till att 

studera pedagogers tolkningar av barns inflytande i förskolans verksamhet. 
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SYFTE 
Undersökningen syftar till att ta reda på hur barns inflytande tolkas av pedagogerna i de olika 

åldersgrupperna ett till tre år samt tre till fem år. 

Frågeställningar: 

Vilken roll har pedagogen för barns inflytande? 

Hur upplever pedagogerna att de arbetar med barns inflytande? 

Begreppsdefinition 

Vi förklarar här begreppen delaktighet, demokrati och inflytande. Detta är som ett stöd för att 

hålla isär dem, eftersom vi upplever att de i vissa fall används parallellt och som synonymer. 

Genom att slå upp dessa begrepp ges de en objektiv förklaring och sedan diskuteras de i 

förhållande till vår tolkning. 

 

SAOLs (1998) definition på begreppet ”delaktighet” är att vara/ha del i/av något eller att vara 

inblandad i något. Vi tolkar att detta har liknande betydelse som inflytande men att skillnaden 

är, till exempel att barn i en aktivitet, vill ändra inriktning och genomföra förhandlingar under 

momentets process. Det innebär att planeringen kan komma att behöva ändras, på grund av att 

barnens impulser blir vägledande. Delaktighet blir då ”att fånga situationen” och ändra utefter 

barnens intressen. Inflytande är långsiktigt och ligger till grund för kommande situationer.      

 

SAOL (1998) beskriver ”demokrati” att syfta till folkvälde. Detta förstår vi som röstning och 

majoritetsval, det vill säga att något sker om tillräckligt många vill det. Genom att rösta får 

barnen göra val och samtidigt uppleva att det inte alltid ger önskat utslag. De deltar med andra 

ord i processer som belyser en förhandling med olika aktörers medverkan.  

 

Svenska Akademiens Ordlista (SAOL,1998) beskriver ”inflytande” som ett begrepp vars 

innebörd är möjlighet att påverka. Vår tolkning av inflytande är att barnen får komma till tals 

och får bekräftelse, i olika sammanhang som berör deras vardag. Barn uttrycker sig både 

verbalt och icke verbalt, då främst via kroppsspråk, lekar, samtal och aktivitetsval. Att ha 

inflytande upplever vi syftar till att berika andra med nya perspektiv och inte om att 

bestämma.  
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BAKGRUND 
Här presenteras olika perspektiv på barns inflytande utifrån forskning, styrdokument samt 

teoretisk utgångspunkt.   

Barnsyn 

Arnér och Tellgren (2006) diskuterar pedagogers olika perspektivtagande, barnperspektiv 

samt barnets perspektiv. Detta görs genom att hänvisa till samhällsstrukturen och dess 

påverkan på utveckling. Samhällsstrukturen och dess historik påverkar befolkningen, vilket 

författarna menar kan påverka rådande barnsyn. Utvecklingen har, enligt författarna, syftat till 

att byta perspektiv från att barnen skulle ut i samhället och behövde därför formas inför det 

mötet, till att barnen ska vara medvetna om samhällshistorien för att kunna bidra till att 

utveckla samhället som de sedan kommer att medverka i. Historiskt betonades barnets inre 

mognad, kognitiva och psykologiska faktorer. I dagens samhälle har en bild av barnet som en 

egen och kompetent individ vuxit fram.  

 

Utvecklingen enligt Skolverket (2010) har medfört att det sociala betonas alltmer och kopplas 

samman med det kognitiva och psykologiska för att få en berikande bild av barnet. Detta kan 

även kopplas vidare till Johanssons (2003) resonemang kring begreppen ”human beings” samt 

”human becomings”. Johansson (2003) anser att barnsyn handlar om hur pedagoger betraktar 

barn och på vilket sätt pedagoger förhåller sig till dem. ”Human becomings” betyder då att 

barnen ses som mindre kapabla gentemot vuxna, barnen är i en viss ålder och därmed i ett 

visst utvecklingsstadie. Omgivningen konstrueras då efter dessa faktorer, då är det de vuxnas 

uppgift att utveckla barnen för framtiden. ”Human beings” betyder därmed att barn ska vara 

delaktiga och att de utvecklas i ömsesidiga samspel med andra och i en gemensam värld som 

vi alla ingår i. För att kunna studera detta kan pedagoger observera varandra eller videofilma 

verksamheten i förskolan för att sedan reflektera kring den data som framkommit. Fokus bör 

då vara på hur verksamheten och den enskilda pedagogen kan förbättra för att möjliggöra 

barns inflytande.   

Barns inflytande 

Barns inflytande har varit i fokus och det finns olika undersökningar samt arbeten som syftar 

till att belysa detta. Dock är tillgången på forskning som rör pedagogers uppfattningar om 

barns inflytande begränsad gentemot forskning som rör barnens uppfattningar om deras 

inflytande. Här redogör vi för några av dessa som är relevanta till vårt syfte. 

  

Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) har gjort en intervjustudie med 39 stycken 

femåringar, i sex förskolor runt om i Sverige. Syftet med studien var att presentera hur barnet 

uppfattade sina möjligheter till inflytande över situationer samt deras personliga 

föreställningar om beslutsfattning i förskolan. Studien var en av avhandlingens fyra 

delstudier. Resultatet visade att barnen ville kunna bestämma i leken, om den skulle ske ute 

eller inne samt med vem och vilka material som skulle vara med. Författarna beskrev också 

hur barnen berättade att vardagens struktur och rutiner hindrade dem från att kunna utöva 

detta inflytande fullt ut. Barnen sade sig uppleva att pedagogerna inte visste vad barnen ville 

eller var intresserade av. De hävdade att tid samt ökad arbetsbörda var orsaken bakom bristen 

på pedagogernas möjligheter till närvaro. Pedagogerna hann helt enkelt inte att vara med 

barnen, lyssna eller undersöka vilka intressen som fanns. 
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Tidsaspekten är något som barnen, i Arnér och Tellgrens (2006) intervjuundersökning med 

sexåringars uppfattningar av vardagen, presenterade som en avgörande faktor till att de inte 

upplevde sig bekräftade. Arnér och Tellgren beskriver hur pedagogernas långsiktiga 

planerande kan bidra till att barnen ska fyllas med kunskap och därmed missa barnens 

perspektiv. Författarna beskriver också hur barnen berättar om att pedagogerna inte låter dem 

göra färdigt, reglerna ges ingen förståelse och de går inte att ändra på. Denna maktstruktur 

som tydliggörs kan synliggöra pedagogernas välvilja men samtidigt barnens uppgivenhet i att 

kunna påverka. Åberg och Lenz Taguchi (2005) presenterar att barnens möjlighet att vara 

med i beslutsfattande processer handlar om att ge dem tilltro till sin egen förmåga och inte om 

att bestämma. Författarna poängterar att allt inte ska vara tillåtet i barnens vardag, men varje 

barn ska ges möjlighet att uppleva sig bekräftad, bli hörd av andra och påverka processen till 

olika beslut.       

 

Leken var, i Sheridan och Pramling Samuelsson (2001), ett högt prioriterat ämne hos barnen, 

där de gavs möjlighet att bestämma och fatta egna beslut. Detta finner vi också stöd för i 

Michélsen (2005) som observerat ett- till treåringars samspel. Michélsens observationer 

visade på barnens tydlighet med att den som hade leksaken eller började leken, var den som 

bestämde över händelseförloppet. Att få bestämma över andra upplevdes som makt och styrka 

ur barnens berättelser, i Sheridan och Pramling Samuelsson (2001), samtidigt som barnen 

berättade att vuxna hade ännu starkare makt. De vuxna bestämde över vissa dagliga inslag, till 

exempel att alla skulle gå ut vid en viss tid eller att de skulle äta vid en viss tid och sitta stilla 

under samlingarna, trots att flertalet barn röstat fram eller ville göra någonting annat. På detta 

vis kom barnens demokratiska upplevelse i skymundan för de vuxnas perspektiv. Barnen blev 

därmed underordnade och läroplanens intentioner var inte synliga i arbetet, barnen betraktade 

inte sig själva som några beslutsfattare. Komplexiteten i förskolläraryrket, där pedagogerna 

förväntas planera verksamheten utefter styrdokumenten (Lpfö-98 rev.2010, 

Regeringskansliet, 2006) samtidigt som barnen ska vara med i beslutsprocessen, är en 

utmaning för pedagogerna. Detta får även medhåll i Sheridan och Pramling Samuelssons 

(2001) studie som, bland annat, presenterar att den största avgörande faktorn för kvalitén i 

förskolan är pedagogens syn på barnet.  

 

Pascal och Bertram (2009) har gjort videoobservationer på barn i tre- till fyra årsåldern, för att 

se barns röster i dialoger och samspel med förskolans praktiker. Undersökningen gjordes 

bland annat i England, men ingick i ett större projekt som innefattade fem länder. Resultatet 

blev att barnen uttryckte deras efterlängtan till att få tillfällen för fler öppna dialoger och att 

de kunde uppleva sig underordnade pedagogerna. Jämlika förhållanden i samspelen mellan 

barn och pedagogerna blev något som utmynnade till ett träningsprogram som syftade till att 

öka pedagogernas reflektioner kring sin verksamhet.     

Styrdokument 

Här nedan kommer vi att presentera styrdokumentens olika indikationer på barns inflytande 

och vad varje individ har rätt till. Enligt Campner och Persson (2000) är läroplanen ett 

dokument som framhäver vad verksamheten ska arbeta utefter, vidare befästs dokumentet och 

dess beslut av regeringen. Det är på regeringsnivå som olika beslut fattas och som sedan får 

genomslag i form av riktlinjer för förskolan och pedagogen. 

 

Sverige har skrivit under konventionen om barns rättigheter, detta gjordes den 2 september 

1990 (UNICEF, 2008). I artikel 12 tar barnkonventionen upp rätten till barns ”åsiktsfrihet och 

rätten till att bli hörd” (Regeringskansliet s.30). Den poängterar att alla barn har rätt till att 

göra sin röst hörd och bli respekterade för den individ de är. Inom förskolan tas det olika 
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beslut som rör barnen, vid dessa tillfällen har barnen rätt att få uttrycka sina åsikter, tankar 

och idéer. Bartley (2001) ser detta som en utmaning för de vuxna, att via dialog införliva det 

demokratiska uppdraget samt det gemensamma ansvaret för miljön som omger samtliga 

deltagare inom förskolan. Med dialog menar författaren ett samspel på lika villkor, där 

samtliga aktörer lyssnar och talar med varandra och inte över varandra.    

 

I Skollagen (2011:878), kapitel 4 ”kvalitet och inflytande” under § 9, presenteras det att 

barnen har rätt till inflytande över sin tid och sitt deltagande i verksamheten. Barnen ska få ta 

del av samt delta i verksamhetens utvecklingsprocess, utefter ålder och mognad. De har också 

rätt till att få information som berör deras vardag.  

 

I Lpfö-98 (rev. 2010) är syftet med ”barns inflytande”, bland annat, att ”förbereda barnen för 

delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle”. I förskolans styrdokument framskrivs förskollärarens förhållningssätt som ett 

viktigt värdegrundsredskap. De vuxna är förebilder och förmedlar därmed bland annat etiska 

principer som ska utmana barnen till att bli demokratiska samhällsmedborgare. Det står även i 

Lpfö- 98 (rev. 2010) under rubriken ”barns inflytande” att det bör vara barnens behov och 

intressen som är grunden i verksamheten. Det poängteras också att barn uttrycker sig på olika 

sätt och att ”barns inflytande” gäller alla barn oavsett ålder. Genom lyhörda och aktivt 

lyssnande pedagoger kan barn ges möjligheter att påverka, utan att deras ålder ska utgöra 

något hinder, Lpfö-98 (rev. 2010).   

 

Att barnen ska medverka i samhället har varit i fokus i Lpfö-98 (rev. 2010). Dock har den 

dominerande synen på barn och deras utveckling varit det utvecklingspsykologiska 

perspektivet enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Författarna nämner att detta 

synsätt innebär att pedagoger bedömt barns utveckling och möjligheter till utveckling utifrån 

bestämda ”steg” för barns mognad. Detta har, i sin tur, speglat utformningen av förskolans 

innehåll. De problematiserar detta historiska synsätt gentemot läroplanen för förskolan 

(1998), som har synen av det kompetenta barnet som ständigt medverkar i sin utveckling och 

som inte följer några förutbestämda ”steg”. För att möjliggöra utveckling krävs det, hävdar 

författarna, att dessa två synsätt betraktas som komplement till varandra och inte som 

varandras motsatser. Båda behövs för att kunna se på barn som en värdig samspelspartner.   

Ansvar och trygghet 

För att våga stå för individuella val, åsikter och tankar, som framhävs vid inflytande bör 

barnet utvecklat en trygghet i sig själv och sin person. Att ha en trygghet i sig själv och att 

bygga upp denna i tidigt stadie har det forskats en del kring. Det finns även framträdande 

teorier rörande denna utveckling och vad den har för betydelse för en individs framtid och 

utveckling. Här presenteras tre teoretiker som har fått genomslag rörande detta område.  

 

Vad det gäller barns anknytningar finns det några framträdande namn, bland annat Winnicott, 

Bowlby och Fogany och dessa presenteras i Hart och Schwartz (2010). Det som nämns är 

barnets grundläggande erfarenheter och miljön runt barnet samt samspelen dessa element 

emellan. Författarna hävdar att en individs personlighetsutveckling grundar sig i och 

utvecklas genom att ingå i olika sociala sammanhang med andra individer.  

 

Winnicott frångår att den sociala kontexten, först och främst omsorgskontexten, formar 

individen. Han hävdar att denna utgör mer som ett stöd, vilket individen kan erfara utifrån 

utefter sin egen förmåga. Det handlar om, enligt Hart och Schwartz (2010), att barnet som 

individ ska etablera en egen trygghet. Denna trygghet utgör sedan grunden för att barnet ska 
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bli en egen individ med en egen verklighetsbild av kontexten. Det är i första hand den närmsta 

omsorgspersonen, exempelvis mamman, som är i fokus men senare träder andra personer in 

och blir omsorgspersoner. Dessa kan då vara lärare i förskola, skola och gymnasium samt 

individer från umgängeskretsar.  

 

Bowlby, i Hart och Schwartz (2010), betonar individens ”mentala arbetsmodeller” som bildas 

av erfarenheter och som ger barnet en bild av att vara en del av verkligheten. Trygga 

anknytningar är viktiga genom hela livet, dessa bidrar till individens självtillit och författarna 

presenterar att ”modellerna” ligger till grund för individens relationer till andra. De 

”modeller” som individen skapar visar hur barnet uppfattar sig själv i omgivningen men också 

hur omgivningen ter sig för barnet. Respons och feedback i ömsesidiga samspel utvecklar 

dessa modeller som sedan finns kvar inom individen under längre perioder i livet. Författarna 

menar att Bowlbys modeller kan vara både positiva och negativa, allt efter omgivningens 

förväntningar och respons.  

 

I Hart och Schwartz (2010) nämns också Fogany som benämner trygg anknytning som 

överlevnad. Mentalisering är, enligt författarna, ett viktigt begrepp för Fogany och ges 

innebörden att en människa kan ha insikt om bland annat sitt egna samt andras mentala 

tillstånd. Denna insikt erfar barnet genom både verbal och icke verbal respons från 

omgivningen på sina individuella tillstånd, som kommer att ha inverkan på personens 

kommande utveckling. Detta menas att individen bildar en självbild utifrån hur andra hanterar 

sina mentala tillstånd och att en individs tolkning av världen enbart är en tolkning. Det är 

viktigt att betrakta sitt egna synsätt som enbart ett alternativ och att det kan finnas andra som 

ser sammanhanget på ett annat sätt, vilket poängterar vikten av kommunikation för att 

undvika missförstånd. Enligt författaren bör varje individ börja med sig själv och lära känna 

sin egen person, för att sedan kunna sätta sig in i andras världar (Walderström, 2008). Att 

medverka och ha inflytande innefattar olika individers tolkningar. För att förstå andras 

tolkningar bör omsorgspersonerna givit barnet respons på sina egna men också på barnets 

tillstånd.      

Verbal och ickeverbal kommunikation    

Eftersom kommunikation av olika slag, verbal samt icke verbal, uttrycker barns inflytande är 

det av vikt att dessa presenteras. Vad kommunikationen får för betydelse i pedagogernas 

arbete kan sammankopplas med vilka möjligheter barn har till inflytande. Dels för de barnen 

som inte utvecklat språket än, men också för de barnen som kan uttrycka sig med ord.  

 

Tallberg Broman (2002) tar upp att den språkliga utvecklingen i skolan gått från att vara hård 

och strikt, där alla barn skulle sitta tysta och bara fick prata på tilltal från sin fröken, till 

dagens skola där det pratas under lektionerna och barnen använder sig av ett ovårdat språk 

och vissa fall är respektlösa mot både andra elever och sina lärare. Författaren tar även upp att 

det är vi, pedagoger i förskolan, som lägger grunden för barnens identitet och deras 

utveckling. Då måste förskolan vara levande och stimulerande för barnen, så att barnen vill 

och kan utvecklas till självständiga individer. 

 

Benn (2003), som beskriver exempel från sin observationsstudie med syfte att undersöka 

barns lärande utifrån det sociala lärandet, nyfikenheten, lusten att lära och barns egna 

aktiviteter på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till sex, presenterar två olika sätt att 

kommunicera på. Dels genom att inta maktposition, vilket då innebär att någon talar inför en 

passiv lyssnare, och dels genom att inbjuda motpartnern att ge uttryck för sina erfarenheter, 
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uppfattningar och tolkningar. Dessa olika perspektiv ger tillfället olika utgångspunkter och 

därmed olika möjligheter för lärande. 

 

Säljö (2000) poängterar ur ett sociokulturellt perspektiv kommunikationens betydelse för 

människans utveckling och lärande. Individen blir, genom kommunikation med omgivningen, 

medveten om sin egen person samt sin delaktighet i olika situationer. Författaren 

problematiserar dock att det är omöjligt att kunna inta en annan individs perspektiv fullt ut, 

det sker alltid en tolkning. Tolkningen görs utifrån dels det verbala men också utifrån andra 

representationsformer, till exempel gester, mimik, bilder och skrift. Waldenström (2008) 

skriver, i en tidningsartikel för verksamma pedagoger, för att utveckla en stabil grund för 

kommunikation är relationer till omgivningen av största vikt. Säljö (2000) presenterar 

Vygotskijs zon för utveckling där han anser att genom deltagande i samspel med kunnigare 

individer så erbjuds individen tillgång till nya kunskaper, vinklingar och tolkningar. 

Författaren poängterar att samspelspartnern inte nödvändigtvis behöver vara en vuxen, utan 

kan också vara en kamrat som besitter mer kunskaper runt situationen. På så sätt innebär 

zonen för utveckling, enligt Säljös (2000) översättning och tolkning, att ”avståndet mellan vad 

en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en 

vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” (s.120). Individerna berikar 

varandra med viktiga inslag som sedan kan leda till att nya insikter kommer fram.  

 

Det är, enligt Doverborg och Anstett (2003), inte enbart via ord som barns uppfattningar kan 

uppmärksammas. Att arbeta med olika former för att hitta barnets intresse, bland annat 

dokumentation, ger pedagogerna insikter som kan vara viktiga i arbetet. Genom att arbeta 

med olika former kan barnet visa vad det vill, hur något uppfattas eller vad det tänker/tänkte. 

Vidare är det pedagogernas ansvar att använda sig av olika former i utformningsarbetet för 

verksamheten. Författarna beskriver observationer där pedagogerna visar att de strävar efter 

att uppmärksamma responsen från barnen. Detta menar Doverborg och Anstett (2003) bidrar 

till motivation, inspiration samt glädje i arbetet. 

 

Åberg och Lenz Taugchi (2005) anser att pedagogerna ska lyssna och prata med barnen mer 

och på så sätt hålla förskoleverksamheten levande. På så sätt får barnen uppleva demokrati 

samt demokratiska beslutsprocesser på en nivå som berör dem. Två funktionella 

arbetsredskap, som även nämnts ovan, är att pedagoger kan observera och intervjua barn, för 

att ta reda på vad barnen är intresserade av. Observationer kan vara lämpliga för en 

småbarnsavdelning då barnen saknar det verbala språket. Intervjuer kan göras först då barnen 

blivit äldre och fått det verbala språket. Åberg och Lenz Taguchi (2005) ger även exempel på 

att barnen kan få hålla i egna samlingar. På så sätt får barnet prata inför resten av gruppen och 

barnets röst blir hörd och respekterad, vilket stärker bilden av sig själv som individ. 

Samspel 

Samspel är en del av vår dagliga kontakt med andra individer, det börjar redan i tidig ålder 

och är en livslång process. Nu följer en redogörelse för samspelets betydelse och möjligheter 

för att arbeta med barns inflytande. 

 

Något som framkom i Michélsens (2005) observationer var att barnen visade sin medvetenhet 

om när deras kompetens inte riktigt räckte till och hur de på olika sätt sökte hjälp av andra. 

Det var främst under konflikter som dessa kontakter söktes och barnen fick stöttning i olika 

grad av omgivningen. Heikkilä (2007) har gjort en studie kring barns kommunicerande i olika 

situationer, hon har videofilmat samma barn från förskolan till årskurs ett och belyser både 

individernas samt omgivningens roll för kommunikation. Det finns enligt Heikkilä ingen 
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situation som inte innebär kommunikation, med andra ord sker kommunikation överallt och 

hela tiden. Det går inte att inte kommunicera, för det verbala samt icke verbala är konstant 

aktivt oavsett tid på dygnet. Däremot poängterar författaren att reglerna för dessa 

kommunikationer måste erfaras, prövas samt läras in och här har verksamheterna ett viktigt 

uppdrag.   

 

Samspelet utgör viktiga upplevelser för att barnen sedan ska utmanas och ta lärdomar till sig. 

Pedagogen är, enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005), en hjälp för barnen att via 

kommunikativa samspel utmana dem med frågor som uppmuntrar till reflektion samt nya 

insikter för att bidra till deras personliga utveckling och lärande. Även Michélsen (2005) visar 

att barn i ett- till treårsåldern är kapabla till att delta i samspel med andra individer. 

Författaren använder begreppen ”växlande dominansmönster” eller ”horisontellt samspel” 

(s.67) för att belysa barnens turtagande och vidare poängterar att kommunikation upprätthålls 

genom engagemang, närhet, trygghet, bekräftelse och närvaro. Författaren beskriver också 

observationsexempel där barnen använder sin kropp för att kommunicera och hur detta för 

aktiviteten/ situationen framåt. Att barn kommunicerar via dessa former får också stöd i Stern 

(2003), då han benämner det som barns samspel i olika domäner. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att utgå ifrån Sterns teori och tankar om självets utveckling. Då den syftar till att 

belysa dialog, samspel och kommunikation. Barn blir sig själva i mötet med andra hävdar 

Stern. Samspel och kommunikation, verbalt som icke verbalt, märkte vi poängterades i vår 

undersökning. Barns inflytande uppfattades som varje individs rätt att få uttrycka sig i 

samspel med andra för att utvecklas. (Stern, 2003). 

 

Stern (2003) poängterar självets utveckling i form av olika domäner som får betydelse i 

samspelen med omgivningen och dess aktörer. Detta påvisas i en process där aktörerna 

påverkar samt påverkas utifrån sammanhangen som samspelen inträffar i. Stern är noga med 

att betona en utveckling, och att inte se domänerna som olika avlösande stadier. Poängen är 

att dessa domäner inträffar vid olika tillfällen och att de aldrig avslutas. Med detta menar 

Stern att människan, även som vuxen individ, har kvar olika områden att arbeta med inom 

dessa domäner. Brodin & Hylander (1998) tolkar detta som att barn inte ska formas till en viss 

personlighet, utan varje individs unika särdrag ska utgöra grunden i arbetet med dess 

personligheter. Författarna framskriver därmed varje individs rätt till sin unika utveckling 

samt personlighet. Pedagogernas uppdrag blir därmed att hitta, bekräfta, uppmuntra, stimulera 

och utmana barnet i samspelet. Dessa samspel är, som tidigare nämnts, av både verbal och 

icke verbal art. 

 

Utifrån ovanstående resonemang finner vi relevans för detta teoretiska perspektiv i vår 

undersökning. Sterns fokus på självets parallella utveckling, samspelens olika utformningar 

samt att barn blir sig själva i mötet med andra, anser vi kommer att berika vårt resultat samt 

diskussion. Vi anser att detta perspektiv visar på vikten av pedagogers lyhördhet, 

perspektivtagande, förhållningssätt och arbetssätt med barnen för att möjliggöra barnens 

inflytande. Undersökningen syftar till att presentera pedagogers uppfattningar, erfarenheter 

samt praktiskt arbete med barns inflytande. Det är främst Sterns tankar om samspelets 

betydelse för barnets utveckling som vi finner relevans för och därmed kommer forskarens 

utvecklingsdomäner inte ges någon närmare beskrivning. Enligt oss är det genom pedagogers 

användning av olika sätt att samspela med barnen, verbalt samt icke verbalt, som möjliggör 

barnens inflytande. 
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Metod 
Här ges en presentation rörande vetenskapsteori som sedan utmynnar i de olika momenten 

och processen för arbetet.  

  

Inom vetenskapsteorin nämns hermeneutik som ett sätt att både förklara och förstå olika 

tolkningar, vilket innebär att undersökaren genom öppna frågor kan visa intresse för 

individen. Det menas att det som uttrycks ska förstås och tolkas utifrån det sammanhang som 

omger situationen (Thurén, 2004). Därmed var intervju och/eller observation lämpliga 

metoder för oss att använda för att ta reda på pedagogernas tolkningar om barns inflytande. 

Som undersökare kan vi få med fler detaljer, vilket betonas vid en kvalitativ undersökning. 

Det som dock kan bli problematiskt med denna typ av undersökningar är att vår egna 

förförståelse kan styra, frågorna och kroppsspråket kan också få betydelse för vilket svar som 

intervjuaren önskas få på frågorna. Undersökningen riskerar då att bli värderad, men eftersom 

vi är människor, kan vi inte bortse helt från vår närvaro under intervjun. Datan kan därmed 

inte bli helt värderingsfri heller, poängterar Kihlström (2007b). Vi som intervjuare måste dock 

sträva efter att göra så värderingsfria bedömningar/tolkningar av respondentens svar som 

möjligt och inte fastna i våra egna tolkningar. Detta kan vi uppnå genom att skaffa oss 

medvetenhet kring vår förförståelse och sträva efter att se möjligheterna i respondenternas 

svar.  

Kvalitativ intervju 

Inför undersökningsintervjun har frågor (se Bilaga 1) och missivbrev (se Bilaga 2) diskuterats 

och formulerats, handledare samt andra lärare har fått läsa och ge respons. Responsen har lett 

arbetet framåt och omformuleringar har skett. För att få till stånd relevanta frågor som ger 

respondenten bred möjlighet att berätta om sina erfarenheter, har vi genomfört tre 

provintervjuer och dessa spelades in. Genom provintervjuerna testades inte bara frågorna utan 

vi gavs även en möjlighet att bekanta oss med metodtekniken. Respondenterna vid 

provintervjuerna var kända för oss sedan tidigare. Kihlström (2007b) nämner att använda 

kända respondenter kan vara en nackdel för intervjuaren, eftersom det kan bli svårt att ta 

situationen på allvar och att det empiriska materialet kan bli kortfattat. Det kan också bli att 

intervjun tar annan vändning och innehållet inte syftar till att beröra själva syftet. För att 

undvika detta i undersökningen har vi intervjuat på, för intervjuaren, okända förskolor med 

okända pedagoger. Detta för att vi inte ska ha kännedom om våra respondenter eller 

verksamheten. Eftersom respondenterna var okända för oss, upplevde vi att följdfrågorna kom 

mer spontant. 

 

Erfarenheterna och reflektionerna efter de två första provintervjuerna bidrog till att frågorna 

omformulerades återigen, vi uppmärksammade då att de flesta frågorna var kopplade till 

verksamheten och inte respondenten som individ. Sedan testades det omarbetade materialet i 

ytterligare en provintervju, då med annan individ som respondent som också spelades in på 

band. Det blev särskilt viktigt att justera frågorna, då en av oss ska intervjua tre pedagoger på 

samma avdelning. Hade frågorna inte justerats kunde respondenternas utsagor blivit lika och 

då skulle resultatet kunnat ha blivit begränsat och eventuellt irrelevant för diskussionen.  

 

Eftersom vi var intresserade av pedagogers tolkningar och hur de uppfattade/tolkade olika 

perspektiv ur barns inflytande, upplevde vi det lättare att kunna förbise vår egna förförståelse. 

Det som dock kunde upplevas svårt var att få till ett samtalsklimat och komma på relevanta 

följdfrågor. Vi garderade oss med olika typer av följdfrågor som stöd under intervjuerna. Den 
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största utmaningen för oss var att bortse från våra formulerade frågor, de skulle inte styra oss, 

utan respondentens utsagor skulle följas upp.  

 

En annan nackdel som Kihlström (2007b) tar upp är att intervjuaren bör undvika att ställa 

ledande frågor, på grund av att det kan ge konstlat svar. Respondenten ger då det svar som 

önskas eller så riskerar svaret att bli obrukbart för den kommande bearbetningen. Vid 

utformning av öppna frågor har fokus legat på formulera dem värderingsfritt. Vi tog del av 

andra studenters examensarbeten för att berikas med tips på frågor, perspektiv samt 

genomförande, bland annat Hjertberg, Ljungqvist (2008), Andersson, Björnvad, Olofsson 

Wallman (2009) samt Fredriksson, Wallgren (2010).  

Urval 

För att få tillgång till relevant data har urvalet skett med visst fokus, respondenterna skulle ha 

erfarenhet kring ämnet samt vara utbildade förskollärare, (Kihlström, 2007b). 

Vi har valt sex utbildade förskollärare i tre olika förskolor. Pedagogerna arbetar på 

avdelningar som innefattar barn i ett till tre års ålder samt tre till fem års ålder. Inför 

undersökningen togs det muntlig kontakt med samtliga pedagoger och sedan skickades det ut 

ett missivbrev till varje respondent, (se Bilaga 2).   

Genomförande 

Respondenterna vid provintervjuerna fick information om att intervjun syftade till att förbättra 

formuleringen på frågorna samt var ett övningstillfälle för att bekanta oss med metodtekniken. 

Därmed fick det empiriska materialet inte vara en del av resultatet och detta upplevdes svårt 

att bortse från under undersökningens datainsamling. 

  

Respondenterna för undersökningen kontaktades i god tid innan arbetsprocessens start, för att 

ge sitt medgivande och få muntlig information rörande syfte och planering. Ett missivbrev (se 

Bilaga 2) delades ut och det togs ytterligare kontakt av intervjuaren själv, då diskuterades 

intervjutillfället närmare. Vid planering av plats för genomförandet, poängterar Trost (2010) 

att det är viktigt att respondenten känner sig trygg i miljön. Vi har därför valt att intervjua 

pedagogerna på deras arbetsplatser, men varit tydliga med informationen om att ingenting får 

störa.  

 

Vi har fått respondenternas medgivande till att spela in intervjuerna och de har fått delta i 

planeringen av dag, tid samt plats, vilket var viktigt för att de skulle känna sig motiverade att 

delta. Kihlström (2007b) presenterar tiden som en viktig aspekt vid intervju. Vi har därför 

avsatt rikligt med tid för att undvika stressande moment som kan påverka respondentens 

utsagor samt intervjuarens lyhördhet för utsagorna. När vi anlände till respektive förskolor 

blev vi väl mottagna, pedagogerna visade oss runt på avdelningarna, bjöd på dricka och vi 

fick presentera oss för resterande arbetslag. De visade även rummet, ett avskilt rum med skylt 

”samtal pågår”, där intervjun skulle ske samt erbjöd tid för förberedelser. Intervjuerna i sin 

helhet varade i 25- 45 minuter och kunde ske i två omgångar, då respondenten kom på något 

som den ville tillägga. För en av oss råkade städerskan komma in under intervjun och detta 

blev ett störande moment men löste sig genom att intervjun avstannade under tiden och kunde 

sedan återupptas igen, men i övrigt var vi ensamma med respondenten. 

  

Under våra intervjuer har vi haft tillgång till diktafon samt inspelningsbar funktion på 

mobiltelefon. Genom att spela in intervjun gavs vi mer tid till att fokusera på samtalet, dess 

fokus samt följdfrågor. Kihlström (2007b) framhäver både respondentens och intervjuarens 

vinster i detta. Författaren beskriver intervjuarens vinster med bandning genom att allt 
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muntligt dokumenteras, för att sedan kunna lyssnas igenom i efterhand och analysera sin roll 

under intervjun. Under transkriberingen reflekterade vi kring frågornas formuleringar, 

uppföljningarna av svaren och om syftet behölls. Respondentens utsagor gavs, i och med 

bandning, möjlighet för djupare analys och att en rättvisare bearbetning. Det var dock ett tids- 

och energikrävande arbete med att transkribera all data, då det var svårt att tyda vissa ord på 

grund av skratt eller att vi råkade tala i mun på varandra. Det empiriska materialet som kom in 

granskades av båda intervjuarna och innehållet diskuterades sedan med handledaren.  

Reliabilitet och validitet 

Dessa begrepp handlar om undersökningens tillförlitlighet och giltighet.  

 

Kihlström (2007a) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet. Någon utomstående individ ska, 

om så önskas, kunna genomföra ett likartat arbete med snarlikt resultat. Detta problematiserar 

hon dock genom att poängtera eftersom kvalitativa undersökningar handlar om individers 

uppfattningar och tolkningar så kan reliabiliteten bli ett problem. Ett likartat resultat går inte 

att få fram, eftersom respondenterna svarar utifrån sina erfarenheter. Kan däremot 

intervjuerna spelas in kan det empiriska materialet bearbetas djupare och ge viktiga inslag i 

efterhand och därmed bidra till att öka undersökningens reliabilitet. Resultatet ska kunna läsas 

av och kommuniceras med andra utan svårigheter. Trost (2010) tar upp att reliabiliteten 

menas med tillförlitlighet, bland annat genom att intervjuarna utgår från samma frågor. Han 

ser vinsterna med att intervjuare får in olika svar som sedan resulterar i en givande diskussion 

utifrån olika perspektiv. Här är man helt enkelt ute efter olikheter i sätt att tänka och betrakta 

områden menar författaren. Vi har använt oss av samma intervjufrågor till alla respondenter, 

men vi förväntade oss inte samma svar från alla. Därför valde vi att inte lämna ut frågorna 

innan själva intervjun, just för att öka reliabiliteten. Vi ville inte att respondenterna skulle 

prata ihop sig om frågorna, utan delge oss sin personliga åsikt kring barns inflytande. 

 

Med validitet avser Trost (2010) undersökningens giltighet. Vad som menas med giltighet är 

främst att intervjuarna använt relevant metod, i förhållande till syftet, men också att det 

empiriska materialet lett fram till ett resultat som besvarar syftet med tillhörande 

frågeställningar. Genom att ge läsaren en tydlig beskrivning av arbetsprocessen för 

undersökningen, ökar validiteten för resultatet. Validitet innebär att andra ska kunna ta del av 

och förstå vårt arbete, enligt Kihlström (2007a). Validiteten för arbetet ökade genom att vi lät 

någon annan granska frågorna innan undersökningen samt att vi genomförde provintervjuer. 

Vi reflekterade över om vår data hade besvarat vårt syfte vad avser pedagogers uppfattningar 

kring barns inflytande. Eftersom vi genomförde tre intervjuer på samma avdelning, är vi 

medvetna om att validiteten kan minska. Pedagogerna ingick i samma arbetslag och därför 

riskerades svaren bli lika. När intervjuerna för undersökningen var genomförda lyssnade vi 

igenom materialet samt reflekterade över om svaren var användbara i undersökningen. Detta 

var en viktig och lärorik del i processen som gjorde att studiens validitet ökade.    

Etik 

I studien har vi tagit del av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Dessa har vi tagit 

hänsyn till då undersökningen genomförts med hjälp av andra individer. Det är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet.  

Med samtyckeskravet menades att vi informerade pedagogerna om undersökningen och att 

respondenterna fick ta ställning till sitt deltagande, (se bilaga 1). Önskade pedagogerna att 

avbryta under intervjun så hade de all rätt till detta. Konfidentialitetskravet syftade till 

avidentifiering av respondenterna och dess verksamheter. Det skulle med andra ord inte kunna 

gå att spåra med vem eller var intervjun hade skett. Detta tog vi hänsyn till genom att ge 
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respondenterna samt verksamheterna fiktiva namn. Nyttjandekravet påpekade undersökarnas 

användning av data, vi får därmed enbart använda det empiriska materialet till vår 

undersökning. För vidare, eller andra studier, skulle det krävas att vi samlar in medgivande 

och data på nytt.  

 

Informationskravet poängterade att deltagarna hade rätt att få information rörande 

undersökningens syfte, metod samt bearbetning. Vi hade, innan undersökningens start, tagit 

muntlig kontakt med respektive förskola och dess pedagoger. På så vis fick vi reda på om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Därefter skickade vi ett missivbrev (se bilaga 1), 

där vi presenterade ett mer specifikt syfte. I brevet skrev vi även med den tänka processen, 

med andra ord tillvägagångssättet vid intervjun, bearbetningen och analysen av data samt vad 

som kommer att ske med resultatet. Resultatet av examensarbetet kommer att ges möjlighet 

till publicering på nätet och därmed bli tillgänglig för andra läsare.  

Analys/bearbetning 

Undersökningen grundades på sex intervjuer med utbildade förskollärare, där vi genomförde 

tre stycken var. Transkriberingen av det empiriska materialet genomfördes individuellt för att 

sedan diskuteras tillsammans. Sedan ledde detta till olika framträdande teman ur materialet. 

Frågorna som vi hade med oss i bearbetningen var; Vad säger respondenten? Vad är det 

respondenten vill förmedla? Hur kan vi använda materialet? Fick vi tillräcklig samt giltig 

data? 

 

Vi har valt att ta inspiration från Trosts (2010) tankar kring processen vid datainsamling. 

Trost delar upp arbetet i tre olika delmoment; samla in data, analysera värderingsfritt för att 

hitta teman ur materialet och sedan tolkning, som då redogör för innehållet. Detta kan med 

fördel redovisas med hjälp av citat och förklarande text. Det är tolkningen som kommer att 

ligga till grund för den kommande diskussionen. Trost (2010) framhäver inspirationen, 

undersökande- samt utforskande förhållningssätt som viktiga delar i denna del av arbetet. Vår 

förförståelse och förväntan måste förbises, då det är det empiriska materialet som ska vara i 

fokus. 

 

Vi har lyssnat igenom våra intervjuer och transkriberat dem, inklusive pauser, upprepningar, 

mellanord, harklingar och följdfrågor från båda parter. Sedan diskuterade vi våra enskilda 

uppfattningar av intervjuerna och gjorde en tankekarta på relevanta förslag till teman. 

Formuleringar på teman diskuterade vi med handledaren och med varandra, därefter gjordes 

vissa justeringar. Utsagorna skrevs på dator för att underlätta arbetet med tema. De olika 

teman som uppkom markerades med olika färger, en färg för varje tema, och detta 

underlättade arbetet med resultatet. Den data som var ohörbar kunde vi inte ha med utan 

markerade detta med ”(ohörbart)”.  

 

Vid resultatarbetet kunde vi använda oss av citat för att förstärka vår rapport, något som 

Kihlström (2007b) poängterar kan vara effektivt. När intervjuaren anser att det är något 

framträdande i utsagorna, kan detta tas med i texten och då används citat. Citat får däremot 

inte användas utan att de relateras till övrig text. Det som var viktigt här, och genom hela 

arbetet, var de etiska principerna samt att citaten får funktion först när det kopplas samman 

med vår tolkning. 
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RESULTAT 
Här nedan kommer vi att presentera vad vår undersökning resulterade i, gällande pedagogers 

individuella tolkningar av barns inflytande. Diskussionerna kring pedagogernas intervjusvar 

utmynnade i fyra teman med olika inslag. Pedagogerna resonerande om sin egen roll i arbetet 

med barns inflytande, samspel och kommunikation, verbalt som icke verbalt. Oftast kopplar 

vi inte citaten till individuella pedagoger, förutom när det finns en markant skillnad. Då har vi 

valt att benämna dessa med Pedagog för ett- till treåringar eller Pedagog för tre- till 

femåringar. 

Barns inflytande 
Pedagogerna resonerade kring betydelsen av barns inflytande, vad det innebär samt hur det 

kan ge genomslag i verksamheten. Det framkom en tydlig definition av pedagogerna att barns 

inflytande syftade till att få möjlighet att göra val inom vissa ramar. Pedagogerna berättade 

också exempel på hur de tog reda på barnens intressen för att kunna arbeta med barns 

inflytande.   

Att göra val inom vissa ramar 

När pedagogerna fick berätta om sin tolkning av begreppet barns inflytande blev resultatet att 

barnen skulle kunna påverka sin vardag, bestämma utifrån sin egen person och att detta 

gjordes via val. En pedagog uttryckte: 

 

De väljer ju efter vi haft lite upprop och lite lekar så får de välja hur de vill 

fortsätta sin dag eller förmiddag, så tar de sitt kort och sätter det under 

respektive rum. 

 

I citatet fick barnen själva göra egna val och alla kunde delta, då det gick att visa sitt val 

genom både verbalt och icke verbalt språk.  

 

Majoriteten av pedagogerna problematiserade dock valmöjligheterna som att det kunde bli för 

många ställningstaganden för barnen och att det kunde bidra till förvirring hos barnen. Det 

visades genom: 

 

De ska inte ha för mycket olika grejer att välja på… för det är inte bra för dem… 

två eller tre grejer räcker för barnen att välja mellan. 

 

Samma sak uttryckte en annan pedagog med en reflektion kring sig själv: 

  

Det kan bli för många val tror jag… alltså det är likadant när jag tillexempel ska 

parkera bilen och det är liksom jättemånga parkeringsplatser då har jag också 

jättesvårt att välja. Tror det kan vara så för barnen också.  

 

Enligt de flesta pedagoger hade barnen inflytande men pedagogernas svar visade att de 

tolkade inflytande mest som att göra val och att inom verksamhetens ramar kunna bestämma. 
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Redskap för att ta reda på barns intressen 

Samtliga pedagoger svarade att de försökte prioritera barns individuella behov samt intressen 

för att utveckla arbetet med barns inflytande. Detta visade, bland annat, en pedagog på tre- till 

femårsavdelning genom att hänvisa till intervjuer med barn vilket sedan gav genomslag i 

verksamheten: 

 

Vi… pratade med barnen… de två äldsta åldersgrupperna… om vad de tyckte 

om de olika rummen vi hade… vad de saknade i rummen för att få in 

barnperspektivet… så vi köpte in det. 

 

Pedagogen berättade hur de använder samtal/ intervju för att få reda på barnens tankar. 

Resultatet av barnens tankar blev då inflytande till vad som handlades in. 

 

Pedagogerna för de små barnen framhävde mer observationer som ett arbetsredskap för att 

försöka ta reda på barnens intressen, behov och att arbeta med deras icke verbala uttryck. En 

pedagog berättade hur ett tema kring äpplen startades genom observation: 

  

En ettåring… var väldigt intresserad (av äpplena), han ville ju smaka på äpplena 

 hela tiden och var där och så… Då bestämde vi oss för… ett litet projekt kring  

äpplena då. 

 

Detta svar visade hur pedagogerna tolkade barnets icke verbala uttryck för sitt intresse, som 

sedan utmynnade i ett tema för alla avdelningens barn.  

Pedagogernas förhållningssätt 
Pedagogerna hänvisade till att det var de vuxna som var inflytandets förebilder och att det var 

pedagogerna som visade att barnens röster var viktiga. Svaren visade att pedagogerna ansåg 

att de var språkliga förebilder inför barnen, de måste vara lyhörda för barnens uttryck, se varje 

barn, bekräfta varje individ, stärka barnen samt ge barnen trygga och fasta ramar för att ge 

möjlighet till inflytande. Dessa olika prioriteringar kommer nedan att belysas med citat under 

separata underrubriker. 

Pedagoger som förebilder 

Pedagogerna betonade sin ledarroll och medupptäckande roll som viktiga i arbetet med barns 

inflytande, oavsett ålder. Öppna frågor blev en förutsättning för barnens möjlighet att uttrycka 

sina egna tankar. En pedagog tog ett exempel om barns reflekterande och hur detta ledde till 

inflytande vid ett problem som inträffade under en skogsvistelse, när det blev dags för frukt: 

 

Vi var sex barn men hade bara tre äpplen då… ett, två, tre (räknade dem med 

barnen)… titta så får vi se om det räcker till alla… och så räckte det inte… vad 

kan vi göra? Och så var det någon ju någon som kom på då att vi kan ju dela. 

 

I denna beskrivning ställde pedagogerna en fråga som hjälpte barnen att komma igång med 

reflektionerna.  
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Pedagogernas språkliga roll 

För de barn som inte utvecklat det verbala språket än, samt de barn som kunde utmanas via 

språket, poängterade pedagogerna i intervjuerna att de var viktiga språkliga förebilder. Genom 

att pedagogerna använde språket fick barnen viktiga erfarenheter som de sedan kunde 

använda för att förmedla sig i andra sammanhang.     

 

En pedagog betonade de vuxnas förhållningssätt som att visa respekt gentemot barnen och 

försöka uttrycka det hon trodde barnet ville berätta, hon uttryckte: 

 

När man frågar dem och de säger nej… och man lyssnar på det… jag liksom 

säger inte emot… ger dem antingen ett annat val eller att de själva pekar… och 

att jag försöker uttrycka det åt dem (med ord) det de försöker säga. 

 

Barnens ickeverbala kommunikation gavs här stöttning av att pedagogen försökte vara en 

språklig förebild och sätta ord på vad pedagogen upplevde att barnet uttryckte.  

 

Pedagogerna betonade också vikten av att vara språkliga förebilder, genom att sätta ord på 

vad som hände. En pedagog berättade om ett exempel som syftade till att gå från konkret till 

abstrakt: 

 

Sen när vi pratar ihop i gruppen säger vi ju det att nu har du valt det och bestämt 

det. Det heter också inflytande med ett annat ord, att de får in det begreppet, det 

är lite abstrakt för dem. 

 

I detta svar berättade pedagogen om sin roll att utveckla barnen. Hon utgick från en konkret 

situation och gav barnen en koppling till ett abstrakt begrepp.        

Pedagogernas lyhördhet 

Detta betonades främst bland de pedagoger som arbetade med små barn, då barnen 

formulerade sig via kroppsspråk som pedagogerna eftersträvade att tolka på bästa sätt. En 

pedagog berättade hur hon arbetade med sin lyhördhet genom att läsa av barnen: 

 

Vissa barn… kan inte uttrycka helt och fullt vad de vill. Utan du får ju liksom 

vara en läsande, alltså läsa av… du får ju rota i hela skallen - vad är det de 

försöker uttrycka? Du kan ju liksom få halva ord… då får du tänka och fundera. 

 

   

Pedagogerna försökte vara lyhörda för barnens intressen för att kunna möjliggöra barnens 

inflytande på innehållet i verksamheten. Bland annat ändras miljön utefter vad som uttrycktes 

av barnen och vad de visade intressen för. Pedagogerna uppmärksammade barnen via leken 

och aktivitetsvalen.  
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Se, bekräfta och stärka varje barn 

Pedagogerna ansåg att barns inflytande kom till uttryck då barnen gjorde egna val genom att 

iakttagit pedagogerna i olika situationer och sedan försökt göra likadant. Pedagogerna 

poängterade att det var viktigt att uppmärksamma dessa handlingar, dra sig tillbaka och ge 

feedback. Ett exempel som gavs var: 

 

Efter samlingen brukar hela gruppen gå till den stora samlingen och då brukar vi 

fröknar ta Emelie i handen och gå… men då såg Lars att hon var själv och Lars 

hade sett hur pedagogerna brukade göra och då tog Lars Emelie i handen… då 

backade jag… sedan fick Lars en kram av mig och sa ”vad duktig var som tog 

hand om Emelie”.  

 

Barnets självkänsla och självbild förstärktes när pedagogen riktade sin uppmärksamhet till det 

individuella barnet med positiv bekräftelse och feedback. Genom att ge feedback gavs barnet 

möjlighet att bli stärkt i sin personlighetsutveckling. Pedagogers uppmärksamhet hade stor 

betydelse utifrån pedagogerna själva.   

Pedagogernas ramar 

När det diskuterades kring barns inflytande så problematiserades detta genom att pedagogerna 

hävdade att barnen inte kunde bestämma allting. De skulle få göra val och vara med, men att 

verksamheten hade ramar som utgjorde trygghet för barnen. Majoriteten av pedagogerna 

ansåg att barn mådde bra av att ha struktur runt omkring sin vardag och pedagogerna behövde 

därför sätta gränser. En pedagog uttryckte: 

 

De får välja kamrater - om det inte spårar ur fullständigt, för då måste vi ju 

stoppa upp det… kanske avbryta vissa saker… det är ju inte bra för dem själva 

när det blir på det sättet. 

 

Hon fick också medhåll av en annan pedagog som ansåg att: 

 

Jag tror de tycker det är rätt skönt att nu gör vi det här… ibland… de tycker det 

är lite jobbigt när man frågar dem- vad vill du göra? Det kan bli för många val 

tror jag. 

 

Trygga och fasta ramar, enligt majoriteten av pedagogerna, bidrog till att barnen kände 

trygghet i verksamheten.  
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Pedagogiska förutsättningar 
Vardagsrutiner var något som verksamheterna hade, för att det organisatoriskt skulle fungera, 

men hur man anpassade sig var upp till pedagogerna. Verksamheten var uppdelad och de 

verksamma hade olika arbetsuppgifter som måste göras för att det skulle fungera. Några av 

pedagogerna hävdade att barnen kunde få mer inflytande än vad de för tillfället hade.  

Upplevda hinder och möjligheter 

Vardagsrutiner, brist på tid för planering, ökad arbetsbelastning, stora barngrupper, mindre tid 

i barngruppen samt åldrarna på barnen var olika faktorer som nämndes utgöra hinder för barns 

inflytande. 

Vardagsrutiner 

Vardagens rutiner presenterades som hinder för att kunna arbeta med barns inflytande. En 

pedagog på ett- till treårsavdelningen uttryckte: 

 

Kokerskan då som måste få in disken… för hon ska hinna städa. Barns 

inflytande vad gäller det att hon måste städa, då måste vi plocka upp… även 

om… man då är inne i en go lek- det kan jag känna… ett hinder för barns 

inflytande.  

 

Vardagens inslag utgjorde i pedagogens svar ett hinder för barnens inflytande. Olika 

arbetsuppgifter som krävs för att organisationen ska fungera blev här prioriterat. 

 

En annan pedagog valde att vända på resonemanget för hinder genom att betona sin egen roll, 

som pedagog: 

 

Det är väl egentligen inga hinder, det är väl man själv som får styra det lite 

tycker jag.  

 

Pedagogens svar betonade att även pedagogerna hade ett val, i detta exempel vad de valde att 

fokusera på när det gällde möjligheter eller hinder för barns inflytande.  

Brist på tid för planering 

Pedagogerna berättade också att de försökte arbeta med barns inflytande, men att tiden inte 

räckte till: 

 

Vi försöker ju se hela barngruppen och vad de är intresserade av, vad de tycker 

om och vad det finns för behov… så det ska kunna bli till grunden för det vi sen 

arbetar med… Vi har ju planeringsdag varje månad… då försöker vi följa upp 

och se barngruppen. Känner att man inte räcker till, för det är så mycket 

administrativtarbete och pappersjobb som ska skötas.  

   

I pedagogens svar uttrycktes en strävan mot att kunna utforma verksamheten utefter barnens 

behov och intressen, för inflytande. Detta är dock inte helt okomplicerat, då annat skulle göras 

upptill. 
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De stora barngrupperna 

Barngruppens storlek hade ökat, upplevde de yrkeserfarna pedagogerna, och detta var ett 

hinder för att barns inflytande skulle kunna tillgodoses under bland annat måltidssituationer. 

En pedagog uttryckte det så här: 

 

Vi kan ha tio till tolv barn under frukosten på två pedagoger. De flesta är ett till 

två år och då är det inte lätt om du ska kunna läsa av dem, du hör ju dom som 

gapar högst.  

 

Pedagogen gav uttryck för att inte räcka till och vid dessa situationer var det främst de barnen 

som lät högst och mest som fick chans att påverka. De andra barnens inflytande existerade 

inte.   

Barns språk 

Detta upplevdes främst på småbarnsavdelningen, då de flesta barn var ett till två år. En 

pedagog på ett- till treårsavdelning berättade om svårigheterna med en personlig vinkling: 

 

Jag har jätteproblem med att de inte kan språket, men det ser jag som ett 

personligt stort hinder. Det är svårt att få fram vad barnen vill, vissa pratar ju 

liksom inte. 

 

Svaret visade att pedagogen upplevde svårigheter med de minsta barnens inflytande, men hon 

lade det på en personlig nivå. Det var hon som inte förstod barnen, inte att barnet hade 

svårigheter med att göra sig förstått.   

Framtidens samhällsmedborgare 
Respondenterna betonade förskolans huvuduppdrag, att förbereda barnen för det fortsatta livet 

i ett demokratiskt samhälle. De presenterade också att de själva hade en viktig roll i arbetet 

och att man, som pedagog, aldrig blir fullärd. Pedagogerna upplevde att barnen lärde dem och 

att de även lärde barnen, i olika kommunikationer. 

Trygghet 

Att alla barnen skulle känna trygghet i barngruppen och känna en ”vi-gemenskap” betonades 

av samtliga pedagoger. Pedagogerna på ett- till treårsavdelning påvisade den grundläggande 

tryggheten som viktig för framtiden, bland annat genom: 

 

De allra minsta det är ju… väldigt mycket närhet och trygghet… som vi gör 

redan vid inskolningen då… för det ger ju resultat längre fram, att de vågar… så 

de kan stå stadigt på jorden… det är ju någonting också som de kommer ha med 

sig hela livet… har du inte tryggheten med dig från början… så spelar det ingen 

roll, då kan du inte ge uttryck för det. I förlängningen blir detta barns inflytande 

som kommer… 

 

Livsprocessen grundlades, enligt pedagogerna, i förskolan. Det framträdde tydligt i 

intervjuerna att trygghetsarbetet var en process där alla, både kamrater och vuxna, bidrog till.  
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Att barnen skulle få uppleva ”vi - gemenskap” betonades, bland annat, av en pedagog: 

 

Det är våran grupp- våran lilla grupp och idag är Emelie sjuk… här är hennes 

namn… och så pratar man om det barnet då… att man hela tiden… det är 

väldigt viktigt om jag är där eller inte, jag är faktiskt viktig i denna grupp. 

 

Att barnet fick uppleva sin betydelse i gruppen ansåg pedagogerna bygger vidare på barnets 

självkänsla och självförtroende. Självkänslan och självförtroendet nämnde pedagogerna var 

viktiga delar att utveckla för att barnet ska våga och vilja ta plats i framtida situationer.   

Ansvar- att växa med uppgiften 

Att barnet fick vara i centrum och tala/berätta om något inför gruppen, presenterades som en 

aktivitet på en tre- till femårsavdelning. Pedagogen berättade om ett ansvarsuppdrag som 

tilldelades barnet: 

 

Vi försöker lyfta fram barnet… de ska få se vilka som är här och får duka med 

namnkort, så de lär sig… hela gruppen. Och sen känna sig stora och viktiga när 

de… sätter sig framför barnen och berättar vad det är vi ska äta vid varje 

frukost, lunch och mellanmål och sen tala om vem som ska gå och sätta sig… 

det byggs vidare sen i skolan… och då är det skönt att prova inför vår lilla 

grupp.   

 

Enligt denna pedagogs beskrivning fanns här ett barn som hamnade i centrum för övriga 

gruppen. De övriga barnen fick då lyssna och respektera barnet som ställdes inför 

utmaningen. Barnet hade här inflytande genom att få ta ansvar för något i verksamheten, som 

sedan synliggjordes inför de andra. Jag kan, jag är viktig! 

Pedagogernas vilja till förbättring 

Pedagogerna visade sin vilja att arbeta med barns inflytande på olika sätt. De poängterade att: 

 

Tror vi behöver… en process liksom, hur man kan tänka i nya banor… och hur 

man kan hitta former för de allra minsta… men… det är ett område som vi kan 

bli mycket bättre på… man måste jobba med det hela tiden…vi jobbar vidare.     

 

Pedagogerna kom med många exempel på när de skulle kunna öka barnens inflytande. Bland 

annat nämndes på/avklädningssituationer och samlingar, då främst att barnen skulle kunna 

hålla i samlingar samt att ges utrymme för att klä på sig själva i större utsträckning. 

Pedagogernas fokus var dock på att hitta mer konkreta former för att synliggöra barnens 

inflytande och röster. Detta skulle synliggöras för både pedagogerna och barnen i 

verksamheten. Pedagogerna ansåg att de försökte arbeta med barns inflytande men att de hade 

mycket kvar att lära och att de ville bli bättre på området.     

Sammanfattning av resultat 
Resultatet av undersökningen visade på många likheter mellan pedagogerna i de olika 

verksamheterna. Barns inflytande tolkades på likartat sätt, dock skiljde sig arbetsredskapen åt, 

när pedagogerna skulle ta reda på barnens intressen. Då sattes språket, verbalt som icke 

verbalt, och barnens samspel med andra i fokus för pedagogerna. Intervjuer framkom som 

arbetsredskap då barnen kunde uttrycka sig verbalt och observationer poängterades som 

arbetsredskap för de pedagoger som avsåg att ta reda på barnens intressen som uttryckte sig 
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genom icke verbalt språk.  Det var främst på ett till treårsavdelningen som trygghet 

poängterades och hur viktigt den är för att barnen senare ska kunna utöva inflytande. Ansvar 

betonades mer av pedagogerna på tre till femårsavdelningarna, då i form av att barnen får 

hålla i aktiviteter eller moment.    
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DISKUSSION 
Diskussionen kommer att bestå av diskussion rörande resultatet av vårt syfte med att 

undersöka pedagogers tolkningar av barns inflytande, intervjumetoden samt didaktiska 

konsekvenser. Avslutningsvis presenterar vi våra reflektioner kring vidare forskning inom 

barns inflytande.  

 

Resultatdiskussion 

Här kommer vi sammanföra forskning, litteratur, resultat samt våra egna tankar i en 

diskussion. Vi har valt att dela upp diskussionen i de rubriker som användes i resultat delen, 

för att få struktur på läsningen. Kommunikation och samspel är delar som kommer att finnas 

med under diskussionen, eftersom vi fann dessa som genomgående inslag i undersökningen.   

Barns inflytande 

Enligt Skollagen (2011:878) samt Lpfö- 98 (rev.2010) har barnet laglig rätt att ha inflytande 

över verksamheten och vistelsen på förskolan. Att göra val och kunna påverka sin vardag blev 

också resultatet av barns inflytande och detta visade pedagogerna, gällde alla barn. Åldern 

spelade ingen roll, utan varje individ gavs möjlighet att göra sitt val utifrån verbal eller icke 

verbal kommunikation. Detta kan sammanföras till Sterns (2003) teori angående parallella 

utvecklingsdomäner, då dessa innebär all kommunikation och poängterar omgivningens 

respons samt lyhördhet för vilken domän som barnet under situationen samspelar i. Det är 

pedagogens roll att i samspel med barnet känna av samspelsdomänen och lägga sig på samma 

nivå, för att barnet ska uppleva sig bekräftat och tryggt. 

 

Pedagogerna upplevde begreppet barns inflytande som väldigt brett och svårt att sätta ord på.  

Det framkom att pedagogerna på ett till treårsavdelningen poängterade barnets trygghet och 

att det är viktigt att bygga tryggheten från grunden. Tryggheten låg, enligt respondenterna, 

sedan till grund för att barnet skulle kunna utöva inflytande i framtiden. Pedagogerna på tre- 

till femårsavdelningarna poängterade ansvar som viktig del i barnens inflytande, att barnen får 

ta ökat ansvar och hålla i aktiviteter inför de andra barnen. 

 

Respondenterna upplevde en problematik kring tillämpning av barns inflytande, vilket även vi 

har erfarenhet av. Pedagogerna har, gentemot Lpfö- 98 (rev.2010), ansvar för att se barnets 

behov och intressen, tillämpa detta i verksamheten och sedan utmana dessa med nya 

infallsvinklar. För att ett barn ska bli intresserad av något nytt måste de få uppleva det nya, 

med andra ord att visa intresse för något som barnet inte vet existerar är omöjligt. Barnets 

inflytande kanske inte är det som prioriteras i dessa vuxenstyrda aktiviteter men barnen ska, 

enligt Skollagen (2011: 878) samt Lpfö- 98 (rev. 2010), erbjudas inflytande även i 

vuxenstyrda aktiviteter. Vi anser dock att vuxenstyrda aktiviteter är viktiga och kan bidra till 

lärande. 

 

Berättelserna rörande barns inflytande ledde ofta in på vad barnen kunde bestämma, dock 

inom vissa ramar som gjorde att barnen erbjöds val. Detta framkommer även i Sheridan och 

Pramling Samuelssons (2001) studie, där barnen upplever att de kan göra val om till exempel 

var leken ska ske samt dess innehåll. Vi upplever att det är viktigt för barnens fortsatta 

utveckling att de får kännedom om att de har inflytande och att de genom val kan påverka sin 

omgivning. Det var intressant att pedagogerna, på ett- till treårsavdelningen, hänvisade till sin 

egen roll som beslutsfattare och den förvirring som kan råda om det blir för många val att ta 
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ställning till. Pedagogerna visade här sin förmåga till mentalisering, att kunna sätta in sitt 

perspektiv på hur barnen eventuellt uppfattar valsituationer. Att hela tiden erbjuda barnen 

många val kan bidra till att otrygghet infinner sig. Detta kan kopplas till att barnets inre 

arbetsmodell då riskerar att bli otrygg, Hart och Schwartz (2010). Respondenterna ansåg att 

det var viktigt för barnens självutveckling att deras trygghet byggdes från tidigt stadie, då 

detta uppfattades ligga till grund för framtidens inflytande. 

 

För ökad trygghet var det enligt våra respondenter viktigt att begränsa valen till olika 

alternativ, annars fanns det risk för att barnen blev förvirrade och otrygga. Barnens trygghet 

grundläggs enligt Hart och Schwartz (2010) först och främst i samspel med primära personer, 

vilket oftast är vårdnadshavarna. Dessa ersätts sedan med sekundära omsorgspersoner, vilka 

bland annat är pedagoger i förskolan. Erbjuds barnen för många val kan detta leda till 

osäkerhet hos barnet och känslorna riskerar att ta kommandot och blockera barnets utveckling 

samt lärande.      

 

Respondenterna berättade att allt i verksamheten inte var valbart och inte heller önskvärt att 

vara valbart. Barnen skulle ändå få den återkopplingen så de utvecklade en förståelse om 

varför situationen var som den var. Detta håller vi med om men barnen i Arnér och Tellgrens 

(2006) studie visar att regler finns men att de upplever sig oförstående kring dem då de inte 

blivit informerade om varför. Genom att pedagogerna förklarar för barnen, upplever vi, bidrar 

till språklig utveckling för barnen. Att pedagogerna visar respekt gentemot varandra samt att 

ett beslut går att förhandla om, kan ge insiktsfulla intentioner till barnen. Detta kräver, anser 

vi, att pedagogerna vågar släppa in barnen i vissa regelbeslut samt dess processer. Genom att 

pedagogerna berättar om sin syn i olika situationer kan det bidra till att barnen utvecklar sin 

mentalisering gentemot andra, som Hart och Schwartz (2010) benämner som ett av Foganys 

huvudbegrepp för att en individ ska kunna utveckla sina egna tillstånd. Barnen blir då 

medvetna om att det finns flertalet sätt att betrakta en situation på och får då viktiga insikter 

som kan ge barnet nya kunskaper. Detta kan också jämföras med Säljös (2000) förklaring på 

zonen för individens utveckling. Pedagogerna använder språket i olika situationer, verbalt och 

icke verbalt, för att visa barnen skillnader i tolkningar av olika tillstånd. Allt för att barnen ska 

berikas så mycket som möjligt.    

 

De arbetsredskap som pedagogerna presenterade var observationer och intervjuer, för att 

kunna få reda på barnens intressen. Intervjuer var vanligast på tre- till femårsavdelning, då 

barnen hade det verbala språket. Observationer föredrogs på ett- till treårsavdelning, då vissa 

barn inte hade utvecklat det verbala språket än. Detta visar på att människor ständigt 

kommunicerar, enligt Heikkilä (2007), men också att kommunikationen kan ske via olika 

domäner, (Stern, 2003). Stern betonar, i sin teori, pedagogernas uppdrag att ta till vara på 

dessa kommunikativa uttryck. Dessa kan sedan, via feedback från omgivningen, kunna bidra 

till individens utveckling av sig själv. Doverborg och Anstett (2003) hävdar att pedagogers 

strävan efter att ta reda på barnens intressen kan bidra med motivation för barnen att vilja lära 

sig. Äppel-temats uppstart anser vi är ett bra exempel på hur pedagogerna fångade upp barnets 

intresse, kopplade detta till verksamheten och genomförde ett tema som alla fick vara 

delaktiga i. Allas intressen är omöjligt att få in samtidigt, här kommer de demokratiska 

principerna in som poängteras i Lpfö-98 (rev. 2010). Genom att pedagogerna tydliggör för 

barnen att deras röster är viktiga men att under denna aktivitet var det flest som visade vilja 

till ett visst alternativ och därför ska vi rätta oss efter det, anser vi, kan bidra med förståelse 

kring beslutsfattningar. Det är viktigt att pedagogerna berättar att vid nästa rösttillfälle är det 

eventuellt din specifika röst som får genomslag. Att hela tiden betona allas viktiga inslag och 

deltagande, tror vi, är viktigt för barnens motivation att vilja deltaga även i framtiden.  
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Pedagogernas förhållningssätt 

Något som uppmärksammades i undersökningen var att pedagogerna på ett- till 

treårsavdelningen benämnde att de arbetade med små barn och inte småbarn. Detta kan 

diskuteras utifrån Johanssons (2003) resonemang kring ”human beings” och ”human 

becomings”. Vi anser att detta kan vara ett uttryck för ”human beings”, då barnen betraktas 

som individer vilka har påbörjat sin livslånga utveckling och ständigt utvecklas i den 

gemensamma världen. I denna värld fyller pedagogerna en viktig del, då främst genom sin 

barnsyn och arbetssätt. Barnen blir inga ofullständiga ting utan de betraktas som ständigt 

kunskapssökande, utifrån sina erfarenheter och tolkningar. Detta får också stöd i Vygotskijs 

tankar kring den proximala utvecklingszonen, som Säljö (2000) beskriver att utmaningarna 

grundar sig i det som barnet redan kan och sedan läggs på en nivå där ett stöd från 

omgivningen stöttar barnet med målet att barnet ska klara av liknande problem själv i 

framtiden. 

 

Brodin och Hylander (1998) belyser, utifrån Sterns teori, barns ”storögda tittande” som en 

viktig del för utveckling och inlärning. Barnen jämförs med trasor som suger in allt i deras 

närhet. Med detta i tankarna blir pedagogernas förhållningssätt ännu viktigare, anser vi. 

Barnen iakttar pedagogerna, och enligt författarna även de andra barnen, för att sedan försöka 

göra samma sak själva. Detta beskriver också Pape (2001), i sin bok som grundar sig på 

resultat från magisteruppsats, egna erfarenheter samt projekt, genom att använda meningen – 

barn gör inte som vi säger utan barn gör som vi gör, vi är förebilder. Detta visades även i vårt 

resultat då ett barn hade iakttagit pedagogerna för att sedan imitera handlingen och fick 

feedback från pedagogen. Vi kan också finna stöd för detta resonemang i Johansson (2005). 

Författaren anser utifrån sin undersökning att pedagogerna ska vara ”måltavlor” som barnen 

kan se upp till. Detta kan i sin tur leda till att barnen vill göra pedagogernas beteenden till sina 

egna, använda beteendena i olika framtida situationer. Insikten om att barnen studerar 

pedagogerna bör pedagogerna ta till vara på och se som en viktig del i lärandet. Detta, anser 

vi, är ett exempel på vilket inflytande samt påverkan pedagogernas förhållningssätt har på 

barnen.   

 

För att kunna vara den pedagogen som kan utmana barnen, samspela på utmanande sätt i 

barnets domän och kommunicera inom barnets utvecklingszon, krävs det lyhördhet för vad 

barnen gör och uttrycker enligt Brodin och Hylander (1998). Detta poängterade även våra 

respondenter med att de i sitt förhållningssätt fick ”rota igenom huvudet” efter vad det var 

barnet försökte uttrycka för att barnet sedan skulle kunna ha inflytande. Vi anser att detta 

förhållningssätt är viktigt men kan också vara frustrerande för både pedagogen och barnet. 

Barnet kan bli frustrerat över att inte bli förstådd samtidigt som pedagogen kan uppleva sig 

otillräcklig då pedagogen gör feltolkningar och missar barnets vilja.   

       

I de videoobservationer som Heikkilä (2007) har genomfört, visar att individer ständigt 

kommunicerar med omgivningen. Enligt författaren är det omgivningens roll att visa hur 

kommunikationens regler bör anpassas för att barnet ska få ut så mycket som möjligt av 

samspelet. Pedagogernas förhållningssätt som språklig förebild blir då tydligt genom att 

pedagogerna sätter ord på barnets icke verbala likväl som att ge respons på barnets verbala 

uttryck. Att sedan informera för barnet att barnets röst är viktig, att det barnet berättar tas på 

allvar och att barnet kan uttrycka sina val som sedan ges betydelse i form av inflytande är 

viktigt. Pedagogerna upplevde att barnen inte alltid var medvetna om att de hade inflytande. 

Pedagogen på tre- till femårsavdelningen påvisade en språklig förebild genom att tydliggöra 

för barnen att de hade inflytande. Detta gjorde pedagogen genom att utgå från en konkret 
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situation och sedan väva in begreppet inflytande, vilket bidrog till att barnen fick koppling 

mellan inflytande och handling.       

 

Genom den matematiska utmaning som pedagogerna på ett- till treårsavdelningen ställde 

barnen inför under skogsvistelsen, anser vi, visar hur pedagoger genom reflektionsfrågor kan 

utmana barnen tankemässigt. Tankeprocessen som startade hos barnen fick sedan inflytande 

genom att barnen fick komma till tals med sina egna lösningar samt lyssna på andras tankar 

och idéer. Tankarna och idéerna genomfördes sedan på ett konkret sätt i samspel med 

pedagogerna och kamraterna. Pedagogerna blev här både tänkande och språkliga förebilder 

för barnen vilket även får medhåll av Åberg och Lenz Taguchi (2005) som anser att 

pedagogisk stöttning är en viktig del för att barnen ska kunna erfara nya insikter av andras 

tankar som lyfts. 

 

I studien av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) presenterar barnen att de vill ha 

inflytande över leken och vad som sker där. Utifrån våra respondenter uppfattades det att 

barnen mådde bra av att pedagogerna bestämde ibland och inte gav barnen möjlighet till 

inflytande genom att göra val. Pedagogerna, i vår undersökning, hänvisade till trygghet medan 

barnen i Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) hänvisar till pedagogernas användning av 

makt. Vi kan dock uppleva att en ömsesidig blandning av makt och trygghet kan gynna 

verksamheten och barns inflytande, men det är viktigt att pedagogerna förhandlar med barnen 

om varför vissa beslut tas. 

Pedagogiska förutsättningar 

Det som kan bli problematiskt för pedagoger i situationer med de minsta barnen, när barnen 

ska ha inflytande men samtidigt enbart samspelar via icke verbala domäner (Stern, 2003), är 

pedagogernas förmåga att söka efter betydelse i kroppsspråket. En av våra respondenter 

hänvisade att barns icke verbala språk var ett stort personligt hinder för att möjliggöra barnens 

inflytande. Enligt Michelsens (2005) studie bör barnens ickeverbala kommunikationssätt inte 

utgöra något problem. Barnen i ett- till treårsåldern visar att de har kapacitet för att delta i 

olika situationer. De använder sin kroppsliga förmåga i studien för att leda situationerna 

framåt, vilket vi anser är pedagogens ansvar att ta del av och lyfta fram inför barnet. En annan 

respondent, på ett- till treårsavdelningen i vår undersökning, berättade och påvisade ett 

positivt förhållningssätt som innebar att pedagogen lade ansvaret på sig själv. Pedagogen gav 

barnet förslag på tolkningar som barnet sedan fick bekräfta om pedagogen tolkat avsikten rätt. 

Pedagogen beskrev hur hon fick ”öppna upp alla kommunikationsmöjligheter” för att försöka 

förstå vad barnet ville uttrycka, för att barnet sedan skulle kunna ha inflytande. Detta påvisas 

som en viktig del i Brodins och Hylanders (1998) tolkning av Sterns tankar kring ömsesidiga 

samspel, där barn bidrar utifrån sin unika kompetens, för att utveckla den personliga 

utveckling maximalt.  

 

Vi finner också stöd för ovanstående resonemang i Nilsson (2005) som betonar att barn utgår 

från sina villkor samt erfarenheter i sina ageranden och handlingar. Författaren poängterar 

också att det bör ligga i pedagogernas intresse att arbeta för att förstå dessa faktorer och 

omsätta dessa i praktiken. Samspel får därmed en viktig pedagogisk funktion enligt 

författaren. Johannesen och Sandvik (2009) är också inne i dessa tankebanor och poängterar 

att barns inflytande inte handlar om att ha rätt respektive fel eller om att bestämma i olika 

situationer. Författarna menar att begreppet barns inflytande syftar till att vara en del av en 

gemenskap. Denna gemenskap innebär respekt för det gemensamma, vilket påvisar samtliga 

deltagares ansvar och skyldigheter. Pedagogerna har däremot det yttersta ansvaret för att 

respekten upplevs, bland annat genom sitt förhållningssätt till barns inflytande. 
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Pedagogerna upplevde att bristen av tid samt ökad arbetsbelastning uppifrån var två argument 

som talade emot barns möjligheter till inflytande samt möjligheter för att ta reda på vad 

barnens intresse var. Pedagogernas upplevelser påminner om vad som presenteras i både 

Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) samt Arnér och Tellgrens (2006) studier, där 

barnen visar medvetenhet kring de uttalade hindrena. Vi upplever det som en intressant 

invändning att en pedagog vinklade hindren mot sin egen yrkesroll och valde att berätta om 

möjligheterna, även om intervjufrågan syftade till hindrena. Valet att se möjligheter, tror vi, 

öppnar upp för fler situationer att arbeta med barns inflytande samt att kunna tillämpa barnens 

röster i verksamheten. Möjligheter kan därmed utgöra en positivare grund att ”stå på” för 

pedagogerna än om pedagogerna väljer att se hindrena.  

Framtidens samhällsmedborgare 

Det framkom tydligt att pedagogerna var väl insatta i sitt uppdrag och hänvisade till Lpfö-98 

(rev. 2010) vid flertalet tillfällen. De uttryckte också önskan om att utveckla sig själva kring 

”hur”-frågan, med andra ord hur de skulle kunna arbeta med barns inflytande på bästa sätt. 

Detta kan vara ett uttryck för verksamhetens syn på barnet och vi tolkar det som att det 

livslånga lärandet träder fram samt att barnen ska vara med på ”resan”. Johansson (2003) 

benämner detta som att pedagogerna betraktar barnen som ”human beings”, det är barnens 

framtid och då kräver det att barnen är medverkande från tidigt stadie.  Det är av vikt att 

barnet utformar positiva mentala modeller av att vara med andra. Eftersom dessa, enligt Hart 

och Schwartz (2010), tenderar att sitta kvar under en längre tid av individens liv. Detta anser 

vi betonar pedagogernas arbete än mer och att reflektera över sin verksamhet så att barnen ges 

bästa, gynnsammast och tryggast grund för att kunna verka i framtida samhället.  

 

Det var främst på ett- till treårsavdelningen som tryggheten betonades, på tre- till 

femårsavdelningarna lades mer fokus på att barnen skulle känna ansvar och växa med 

uppgifterna som de ställdes inför. I enlighet med Lpfö-98 (rev. 2010) och dess 

samhällsuppdrag, med att förskolan ska lägga grunden för barnens förberedelse till 

delaktighet i ett demokratiskt samhälle, får pedagogernas utmaningar stabil motivationsgrund. 

Pedagogerna visade att de har fokus på det kompetenta barnet och inte det historiska 

utvecklingspsykologiska perspektivet som nämns i Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003). Detta kan även jämföras med Johanssons (2003) resonemang kring, pedagogernas 

perspektivtagande på barnet. Pedagogerna i vår undersökning, försökte inta barnens 

perspektiv, se barnet som en helhet och arbetade med att förstå den värld som barnet söker 

kunskap utifrån.  

 

Pedagogerna berättade om sin medvetenhet kring att de hade mycket kvar att arbeta med, när 

det gällde barns inflytande. De efterfrågade former att arbeta utefter samt att barns inflytande 

inte var någon aktivitet som inträffade mellan klockan nio och tio på förmiddagarna. 

Pedagogerna berättade att det handlade om förhållningssätt. Ett förhållningssätt som krävde 

en process med att tillämpa men också att de var villiga att fortsätta kämpa för att förbättra 

arbetet med barns inflytande. Att pedagogerna aldrig ansåg sig fullärda, tycker vi, är viktigt 

för det framtida arbetet med barns inflytande.  

 

Verkligheten kring oss förändras ständigt och detta för med sig nya beslut allt eftersom tiden 

går. Har individen fått en trygg grund att stå på så kan det underlätta deltagandet i samhället, 

som individen är en viktig del i. Sterns (2003) domäner kan bli användbara livet igenom. 

Främst genom att man, som individ, alltid har något att utveckla i utveckling av sitt själv. 

Självbild och självkänsla (Törnblom, 2011) är färskvaror, de behöver ständigt bearbetas, 
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repeteras, bekräftas och detta sker via kommunikation med omgivningen. Detta gäller, enligt 

författaren, inte bara barn utan även för vuxna. Vi anser att detta betonar vikten av pedagogers 

arbete med både sin egna samt barnets uppfattning om sig själv.             

Metoddiskussion 
Något som vi upplevde som både stöd och hinder var att vi hade formulerat nio frågor, samt 

följdfrågor, innan. Det var svårt att bortse från frågorna och att följa upp med relevanta 

följdfrågor, samtidigt som de var till stöd för hur vi kunde formulera och fördjupa oss i 

respondenternas svar. Ett övningsmoment som vi upplevde kan komma att berika oss i vår 

kommande yrkesroll, då vi kanske kommer att intervjua barn eller andra vuxna. Det var ett 

bra stöd att vi under intervjuerna hade med oss papper och penna för att kunna anteckna ord, 

begrepp, eller utsagor som sedan formulerades till följdfrågor. För att inte avbryta 

respondenten blev dessa ”kom ihåg”-anteckningar viktiga för rollen som intervjuare.  

 

Trost (2010) skriver för att få med allt under intervjun, bör undersökaren videofilma hela 

intervjun. Då synliggörs sådant som inte intervjuaren får med vid inspelning. Det handlar om 

bland annat kroppsspråk och gester. Dessa fick vi anteckna ner i ett block under 

intervjutillfället och tog hänsyn till när vi utvärderade intervjun. Eftersom dessa kunde få 

betydande inslag i hur resultatet tolkades. Videofilmning hade inte varit aktuellt för vår 

undersökning, då vi kände att det var ett stort arbete med att videofilma. Det kunde även bli 

en konstig situation för respondenten som kanske inte var van vid att bli videofilmad. 

Videofilmning var inte heller tillåtet utifrån högskolans regler, vilka vi haft att rätta oss efter. 

 

Eftersom vi genomförde tre intervjuer var, vid två olika tillfällen så hann vi lyssna igenom 

intervjuerna innan det var dags för nästa. Detta upplevdes som positivt för då vi kunde 

reflektera kring vårt förhållningssätt under intervjun och vad vi skulle tänka på till nästa 

tillfälle. Dock var det svårt att bortse från informationen vi fick, vid något tillfälle ställdes 

ledande frågor som egentligen grundade sig i tidigare information.  

 

Respondenterna upplevde att de svamlade i svaren samt att frågorna var svåra att besvara. Det 

hade kanske blivit annorlunda intervjuer om respondenterna hade kunnat förbereda sig. Vi har 

reflekterat kring vilken data som kunde givits om de fått frågorna innan. Vi diskuterade i 

efterhand om det var begreppets, barns inflytande, oklarhet eller att det fanns många olika 

förklaringar på det som utgjorde svårigheter. Det kan också ha varit att våra intervjufrågor var 

tydliga för oss men inte för respondenterna, fler provintervjuer skulle kanske givit bättre 

formuleringar.    

 

Under transkriberingarna var vi väldigt noga med att få med allt, ordningsföljden i 

meningarna samt betoningarna. Det kunde vara svårt att tyda vad respondenten sade när 

hon/han kom för långt ifrån mikrofonen eller skrattade under tiden som den talade. 

Respondenternas kroppsspråk fångades inte heller upp i samma utsträckning som vi önskade. 

När de gav exempel så visade de ofta med kroppen samtidigt som de talade och detta skrev vi 

ner i vårt block, men det var svårt att sedan få in rörelserna på rätt ställe i transkriberingen. Ett 

alternativ skulle kunna vara en intervjuare, en observatör och en respondent.   

 

I analysen uppmärksammades att när vi ställde frågor kring verksamheten så svarade 

respondenterna med ”vi” och inte ”jag”. Vi uppmärksammade också att formuleringar som 

”ni” användes vid följdfrågorna, detta kan ha påverkat svaren och gjort att respondenterna 

svarat med ”vi”. Respondenterna formulerade, på flertalet ställen, att ”som jag nämnde 
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innan…” eller ”som jag sa innan…”, detta kan tolkas som att frågorna gick in i varandra och 

respondenterna upplevde att de fick repetera samma svar vid olika tillfällen.      

 

Vi upplevde intervjumetoden som givande, ur datainsamlingssynpunkt. Det var en fördel för 

oss att kunna spela in tillfällena, för då gavs vi möjlighet att koncentrera oss på 

respondenternas svar samt att kunna avbryta under transkriberingen. Bearbetningen upplevde 

vi var mycket tidskrävande och otaliga timmar lades ner på transkriberingen samt analysen av 

dem. Vi kunde också uppleva frustration vid flera tillfällen under transkriberingen, då vi inte 

kunde tyda vad respondenterna sagt. Här kan de positiva egenskaperna med bandning lyftas 

ytterligare, eftersom den gav oss möjlighet att lyssna om hur många gånger som helst. Vi 

upptäckte, vid analysarbetet, att när följdfrågor ställdes så kunde de innefatta två frågor i en. 

Till exempel vad är din personliga tolkning just när du hör begreppet barns inflytande? Vad 

innebär det? Detta poängterar Trost (2010) bör i möjligaste mån undvikas, då respondenten 

kan uppleva förvirring kring vilken fråga som ska besvaras. Vi upplever att detta kan kopplas 

samman med vår brist på rutin vid genomförande av intervjuer.  

Didaktiska konsekvenser  
Inför undersökningen var vi väl medvetna om att barns inflytande inte kunde tolkas på rätt 

eller fel sätt, vilket låg till grunden för vårt intresse att undersöka barns inflytande vidare. Vi 

ville berika oss med de verksammas perspektiv, eftersom pedagogerna har koppling till den 

praktiska verksamheten. Det som blev väldigt tydligt för oss var för att ett bra och 

utvecklande arbete med barns inflytande ska kunna komma till stånd, krävs det ett 

samarbetande och samstämmigt arbetslag. Att kunna diskutera igenom mål, arbetssätt och 

förhållningssätt visade sig vara prioritet av respondenterna, dock nämndes tidsaspekten som 

ett hinder för detta. Det blir då viktigt att kunna redogöra, inför rektorn eller arbetsledaren, att 

om ett gynnsamt arbete ska kunna ske så måste det finnas tid att utforma detta. I och med 

Lpfö- 98 (rev. 2010) framskriver barns inflytande så är det ett viktigt ämne och, som framkom 

under undersökningen, inget pedagogerna kan prioritera bort. Vi upplever att om barnen ska 

kunna få medinflytande på förskolan så bör pedagogerna sträva efter att inta barnens 

perspektiv. Detta upplever vi lite problematiskt då barnen inte kan uttrycka intresse för något 

som de inte vet existerar. Detta, anser vi, kräver att pedagogerna visar på möjligheter för att 

väcka barnens intresse också.  

 

Vi ser möjligheter med att använda både observationer samt intervjuer med barnen i vår 

kommande yrkesroll, i vissa fall kan båda metoderna användas parallellt. På så vis kommer 

varje individ till tals utefter sin förmåga, individen bekräftas, göra sin röst hörd, vara med i 

verksamhetens utformning och ingå i gemenskapen. Stämningen genomsyras därmed av 

inflytande, där gemensamma beslut kan tas och diskuteras. Vi är dock medvetna, efter detta 

arbete, att det inte kommer bli lätt. Det är svårigheterna som gör arbetet med barns inflytande 

till en spännande och utmanande del i vårt yrke och enligt Lpfö-98 (rev.2010) ska vi arbeta 

med barns inflytande. Vi tror att barnen växer som individer och genom att få uppleva en 

jämlik demokrati under förskoletiden, läggs grunden för att de i framtiden ska känna sig 

motiverade att delta i samhället.   

Förslag på vidare forskning 
Då vår tidsram var förutbestämd så fick vi prioritera ett område kring barns inflytande och vi 

valde pedagogernas tolkningar. Vi upplever att det skulle vara intressant med en utveckling av 

detta arbete, dels genom att göra intervjuer med de barn som har verbalt språk och dels genom 

att observera verksamheterna. Vi tror att diskussionen hade blivit mer innehållsrik om 
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pedagogernas utsagor kunde diskuterats gentemot vad eventuella observationerna hade visat. 

De didaktiska konsekvenserna kunde på så vis blivit än mer givande för vår kommande 

yrkesroll, då teori och praktik kunde blivit synligt ur andra perspektiv. En annan intressant 

vinkling skulle vara att undersöka om det är någon skillnad mellan utbildade förskollärares 

och barnskötares arbete/uppfattning kring barns inflytande. 
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Tack! 
Vi vill, först och främst, tacka alla pedagoger som ställt upp på prov- och 

undersökningsintervjuerna och berikat vårt examensarbete med sina kunskaper och 

uppfattningar. Ytterligare ett stort tack riktas till våra nära och kära som ställt upp med 

korrekturläsningar och visat hänsyn under arbetet.  

Sist, men inte minst, vill vi tacka vår handledare, examinator samt våra studiekamrater för ert 

stöd, respons, tålamod och tillgänglighet. 

 

 

 

 
www.magnetica.se 

 

http://www.magnetica.se/
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur tolkar du begreppet barns inflytande? 

2. Hur tror du att barnen uppfattar sitt inflytande? 

3. När tror du att barnen uppfattar att de har inflytande? 

4. Vilket inflytande tror du de vill ha? 

5. Kan du beskriva något exempel ur verksamheten när barnen i åldern 1-3 år har 

inflytande? 

- Hur tror du barnet upplevde det? 

- Har du några fler exempel på situationer? 

6. Vilka hinder upplever du i arbetet med 1-3 åringars inflytande? 

7. Vilka möjligheter upplever du i arbetet med 1-3 åringars inflytande? 

8. Vad tycker du är viktigt med barns inflytande? 

9. Vad tror du att barnen lär sig av sitt inflytande? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej. 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås, med inriktning mot förskola och förskoleklass, 

som ska skriva examensarbete under november och december 2011. Vårt fokus är hur barns 

inflytande tolkas av pedagoger i verksamheten, med inriktning mot antingen 0-3 

årsverksamhet eller 3-5 årsverksamhet.  

 

Barn befinner sig i förskoleverksamheter större delen av dagen och är involverade i olika 

situationer. Pedagogers tolkningar av styrdokument ger barnen olika möjligheter och 

förutsättningar till lärande och utveckling. Ett område som bland annat framskrivs är barns 

inflytande. Detta är ett omdiskuterat område och betonas i våra styrdokument, som vi är 

ålagda att följa. Vi har upplevt att barns inflytande är ett mångbetydande begrepp som det 

råder en del oklarheter kring, eftersom det inte finns framskrivet hur verksamheterna kan 

arbeta med detta eller vad begreppet innebär. Därför finner vi ett stort intresse i att undersöka 

just detta, vi är nyfikna på hur Ni tolkar, arbetar med barns inflytande i just Er verksamhet.   

 

Vi planerar att intervjua tre pedagoger ur de olika verksamheterna, med utbildning till 

förskollärare, under vecka 44- 45. Innan intervjun har telefonkontakt tagits och då har datum, 

plats samt tidsdisponering planerats med respondenten. 

Intervjun kommer att ske av en intervjuare samt en respondent och ta 30-60 minuter. Vi skulle 

föredra att spela in intervjun, då ges vi en möjlighet till att få djupare svar samt behandla 

insamlad data på ett respektfullt sätt. Som respondenter har Ni rätt att avböja eller avbryta Ert 

deltagande i intervjun, om så önskas.  

 

I den efterkommande bearbetningen kommer pedagoger, förskola samt avdelning ges 

oidentifierbara namn. Något som dock kommer att bli tillgängligt är vilken ålder pedagogen 

arbetar med, för att vi ska kunna behålla vårt fokus med undersökningen. Den inspelade datan 

kommer, efter det att examensarbetet blivit godkänt, att raderas/förstöras. Ingen utomstående 

kommer att få tillgång till råmaterialet under arbetets gång.  

Vi hoppas att Ni känner Er motiverade att ställa upp och göra vårt examensarbete möjligt att 

genomföra.   

 

Ni får gärna kontakta oss om Ni har några frågor!  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Enberg Marie Carlstein 

XXXX- XXX XXX XXXX- XXX XXX 

 


