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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola/förskoleklass 210 

högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: ”Inte precis när som helst” - en etnografiinspirerad studie om 

barns inflytande i förskolan  
 
Engelsk titel: “Not precisly any time” - an ethnographycal inspired study about 

childrens participation in preschool 
 
Nyckelord: Inflytande, demokrati, delaktighet, förhållningssätt, barn och 

förskola 
 
Författare: Mariana Andersson, Jenny Björnvad, Rebecca Olofsson Wallman 
 
Handledare: Marianne Dovemark 
 
Examinator: Mary-Anne Holfve-Sabel 
 
 
 
BAKGRUND:  Det är av stor vikt att arbeta med barns inflytande och med 

demokratiska processer eftersom detta står tydligt i förskolans 
styrdokument. Forskning visar flera positiva effekter av att 
involvera barnen i den pedagogiska verksamheten. 

 
SYFTE: Vi vill undersöka hur pedagoger på tre förskolor arbetar med 

barns inflytande och demokratiska processer, samt vad 
pedagogerna anser om barns möjligheter till inflytande. Vi vill 
även undersöka hur barnen upplever sina möjligheter till 
inflytande i förskolans verksamhet. 

 
METOD:   Vi har använt oss av metoderna self report, observation och 

intervju. Vi har genomfört både barnintervjuer och 
pedagogintervjuer, dessa genomfördes på tre förskolor. Vi 
genomförde totalt 15 barnintervjuer och 7 pedagogintervjuer och 
lämnade ut 8 self reports.  

 
RESULTAT:  I vårt resultat kom vi fram till att pedagogerna på de tre 

undersökta förskolorna försöker arbeta aktivt med barns 
inflytande. En del i det arbetet är att vara lyhörda och att fånga 
upp barnens tankar och intressen. Röstning och barnens val är 
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delar av demokratiska processer. Pedagogerna försöker även 
tänka sig för innan de säger ”nej” till barnens förslag – ett 
tillåtande klimat, dock uttryckte pedagogerna att de borde bli 
bättre på att synliggöra barns inflytande för barnen. Barnen 
uttryckte i sina intervjusvar att pedagogerna lyssnar på dem och 
de flesta barnen uttrycker att de får lov att bestämma på 
förskolan, men ”inte precis när som helst”.   
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Förord 
Först och främst vill vi tacka både pedagoger och barn på våra förskolor som deltagit i 
vår studie. Tack för er tid, ert engagemang och ert bidrag. Vi vill även tacka vår 
handledare Marianne Dovemark för din vägledning, dina synpunkter och ditt stöd. Ett 
tack även till våra studiekamrater i vår handledningsgrupp som lagt ner tid på att läsa och 
reflektera kring vårt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för stort 
tålamod och stöttning.
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 1. Inledning 
 
” I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad 
demokrati är.  Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt 
efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”  

 
(Skolverket, 1998, s.10) 

 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) kan man tydligt läsa att pedagoger 
inom förskolan aktivt skall arbeta med demokratibegreppet och barns inflytande. Detta 
innebär att barnen måste ges möjlighet att påverka och ha inflytande över den 
pedagogiska verksamheten.  Men hur det ser ut på förskolorna varierar. Läroplanen anger 
inte hur demokratiarbetet ska se ut, utan det är upp till varje förskola att själva bestämma 
arbetssätt. Ett demokratiskt arbetssätt kan exempelvis vara att låta barnen vara med vid 
beslutsfattning och att utforma verksamheten efter barnens intressen och behov. 
Inflytande medför en öppning för demokratiska processer. Även FN:s konvention om 
barns rättigheter (Regeringskansliet, 2006) trycker starkt på att barn måste få lov att yttra 
sig och att bli hörda. Så som vi ser på det så är förskolans verksamhet något som 
verkligen berör barnet och är en stor del av deras liv. Därför är barns inflytande ingenting 
som man kan välja bort i det pedagogiska arbetet.  
 
Under hela utbildningens gång har vi tre studenter varit intresserade utav pedagogers 
förhållningssätt och bemötande av barn. Utifrån detta intresse kom vi fram till att vi ville 
fördjupa oss i demokrati och barns inflytande. Vi har undersökt hur tre förskolor arbetar 
med barns inflytande och med demokratiska processer. Vi anser att det är av stor vikt att 
pedagogerna lyssnar och tar till sig barnens idéer och förslag för att utveckla 
verksamheten. Det är ju trots allt barnens verksamhet och det är viktigt att pedagogerna 
tar till sig barnens tankar för att barnens tillvaro ska kännas meningsfull. Vi anser även att 
barns inflytande bör genomsyra hela verksamheten, inte bara som någon enskild aktivitet 
som man arbetar med ibland. Eftersom vi undersökte barns inflytande kändes det relevant 
och nödvändigt att höra barnens tankar och åsikter om deras vardag i förskolan. 
 
Vi anser vår studie vara av stor vikt eftersom vi endast har hittat en mindre mängd 
forskning om barns inflytande i förskolan. Den forskning som vi hittat rör till stor del 
skolans värld, och väldigt lite förskolans värld. Detta är något vi tydligt märkt av under 
vår arbetsprocess med denna studie. Dock trycker den forskning som tidigare gjorts inom 
förskolan på relevansen av barns inflytande i förskolorna, och det är ännu en anledning 
till intresset för att undersöka hur man arbetar med barns inflytande och med 
demokratiska processer på tre svenska förskolor.  
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2. Syfte 
Vi vill undersöka hur pedagoger på tre förskolor arbetar med barns inflytande och med 
demokratiska processer, samt vad förskolornas pedagoger anser om barns inflytande. 
Syftet med undersökningen är även undersöka hur barnen upplever sina möjligheter till 
inflytande i förskolans verksamhet. 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur arbetar förskolornas pedagoger med barns inflytande och med demokratiska 
processer?  

 
• Hur kommer barns inflytande och de demokratiska processerna till uttryck i 

verksamheten? 
 

• Hur uttrycker barnen sina tankar om möjligheterna till inflytande? 
 

• Hur synliggörs barnens inflytande för barnen? 

 

3. Vår förförståelse 
Vår förförståelse grundar sig i tidigare erfarenheter från förskolans värld, exempelvis från 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariat. Förförståelsen som vi har bygger på 
uppfattningen om att barnen i förskolorna har ett visst inflytande inom vissa områden, 
såsom den egna leken och temaarbete. Lyhördhet och tillvaratagande av barnens idéer i 
viss utsträckning var något vi förväntade oss och var en del av vår förförståelse. Vi tror 
inte att barnen har inflytande över de fasta rutinerna, lärarstyrda aktivteter och förskolans 
organisation. Vi tror inte heller att barnen är medvetna om sitt eget inflytande.  
 

4. Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom vårt undersökningsområde. Här 
förklarar vi några centrala begrepp som har betydelse för vår undersökning. Vi tar upp 
vad som står om inflytande och demokrati i konventionen om barns rättigheter och i 
läroplan för förskolan, Lpfö 98. Vi beskriver även hur inflytande kan komma till uttryck i 
verksamheten samt vad forskningen anser om hur man kan arbeta för att få ett klimat där 
barns inflytande införlivas.  

 

4.1 Begreppsförklaring 
Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Med detta menas att folket i ett land får vara 
med och påverka vid beslut. Det man vanligen tänker på vid benämning av ordet 
demokrati är direkt demokrati, det vill säga folkomröstningar1. Men vi kommer att 
                                                   

1 http://www.ne.se/artikel/1079191/1079191 
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benämna demokrati som demokratiska processer eftersom vi anser att demokratiarbetet 
är en process som innehåller flera olika delar. Det vi menar med ordet demokratiska 
processer i denna studie är om barnen får vara deltagande vid beslutsfattning. Inflytande 
innebär att få vara med och påverka genom ord och handling. Att bli behandlade med 
respekt, och att som barn bli behandlad med samma respekt som vuxna. De vuxna 
försöker tolka och förstå barnens meningsskapande utifrån deras uttryck och agerande 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Delaktighet handlar om att få vara med i 
grupper, diskussioner och olika aktiviteter. I situationer som rör barn är det av vikt att de 
vuxna sätter sin tillit till barnen och har förväntningar på att de kan klara av olika saker. 
Detta med hjälp och stöttning från de vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
Värdegrunden handlar om människors förhållningssätt, hur man bemöter varandra 
(Skolverket, 2001). Orlenius (2001) skriver att dessa värden ska förena alla som jobbar 
eller går på förskolan/skolan. Han menar att det finns vissa värden som inte är 
förhandlingsbara, så som alla människors lika värde. Dessa värden bör vara något som 
alla i förskolan/skolan är överens om och handlar därefter. Med styrdokument menar vi 
FN:s  konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen, och Läroplan för 
förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 1998). Dessa dokument är de styrdokument som är 
ledande i det pedagogiska arbetet i de svenska förskolorna (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2003). I dessa officiella dokument fastställs grundläggande värderingar och hur 
dessa ska användas i praktiken (Kärrby, 2001). 

4.2 Barnsyn – då och nu 
För ca hundra år sen var synen på barn annorlunda jämfört med dagens syn på barn. De 
vuxna värdesatte inte barnens tankar, intressen och känslor. Barn var mindre 
betydelsefulla och hade inget att säga till om (Korczak, 2003). Korczak tar upp att ”stort” 
är av mer betydelsefullt än det ”lilla”, det visas större respekt och beundran för det som är 
”större”. Vuxna såg ner på barn därför att de var okunniga, godtrogna och naiva. Gren 
(2001) skriver att forskning om barn inte är så gammal. Bara under 1900-talets första 
hälft har det forskats om barn ur ett medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv. 
Under dessa studier sågs barnet som ett objekt. Men under 1970-talet började det ställas 
frågor kring barnet som gick från barnet som objekt till barnet som subjekt. Arnér (2006) 
nämner att utifrån ett lärande syfte ansåg vuxna förr att barn var tomma kärl som skulle 
fyllas och att barnen inte alls hade några erfarenheter med sig. Det som de vuxna visste 
och kunde var det ända rätta och det var de vuxna som hade de rätta svaren. Vuxnas 
barnsyn och bemötande av barnet har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. 
Sheridan och Pramling Samuelsson (1999) menar att alla barn är kompetenta men på 
olika sätt. Det kompetenta barnet förhåller sig aktivt till sin omvärld och har en medfödd 
lust att lära. Pedagogen har en tilltro till barnets egen förmåga och ser möjligheter, inte 
brister hos barnet. Detta får konsekvensen att läraren utmanar och stimulerar barnet 
istället för att vänta på att barnet ska bli ”moget”.  
 

4.3 Vad styrdokumenten säger 
En viktig aspekt av barnkonventionen är att dess definition av barns rättigheter skall gälla 
i alla samhällen oavsett religion eller kultur. Regeringar som ratificerat barnkonventionen 
är juridiskt bundna att respektera den och rapportera om vad de gjort för att genomföra 
den. Konventionen gör varje lands regering ansvarig för detta (Regeringskansliet, 2006). 
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Enligt Björkman (2007) har barnkonventionen fyra grundprinciper, en utav dessa är barns 
rätt till respekt för sina åsikter och rätten att utefter mognad få möjligheten att få delta i 
frågor som rör dem. Generellt kan man i barnkonventionen läsa om barnens rättigheter, 
rättigheter som att bli respekterade och lyssnade på som individer, att få uttrycka sig i 
olika sammanhang som för dem (barnen) känns betydelsefulla, och även rätten att få 
påverka sitt eget lärande. Det framhålls också att både föräldrar och lärare ska stötta och 
guida barn när de väl engagerar sig i och för sina rättigheter. Regeringskansliet (2006) 
skriver att barnkonventionen är ett världsomfattande dokument som flera länder skrivit 
under, gör att barns delaktighet är av stor betydelse och har ett stort värde i det 
pedagogiska arbetet. Barns delaktighet är något som man på grund av detta kan räkna 
med att stöta på i många sammanhang. Dock har barnkonventionen, enligt Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2001), ur ett världsomfattande perspektiv fått kritik. De menar att 
konventionen inte tar någon hänsyn till de kulturella faktorer som faktiskt kan råda bland 
olika länder där barn behandlas annorlunda än i västvärlden.  
  
Björkman (2007) menar att av barnkonventionens 54 artiklar är det speciellt artikel 12 
om barns rätt till deltagande som är en av de viktigaste angående barns rättigheter. 
Artikel 12 betonar att barns lika människovärde grundar sig i att barn måste få möjlighet 
att göra sig hörda och påverka sin egen situation. Shier (2001) menar att artikel 12 är den 
mest radikala och mest långtgående artikeln i barnkonventionen, men det är en av de 
mest åsidosatta rätterna i barns liv, eftersom barns inflytande inte finns införlivat i hela 
vårt samhälle. Björkman (2007) menar att principen om rätten att få bli hörd och fritt 
uttrycka sin åsikt förutsätter att myndigheter, kommuner, landsting och domstolar aktivt 
arbetar för dess genomförande. Även i artiklarna 2, 3 och 6 återfinns vissa allmänna och 
grundläggande principer. Artikel 2 börjar med att beskriva allas lika värde, och fortsätter 
sedan med att idén om jämställdhet även gäller mellan barnen. Artikel 3 består av en 
betydelsefull princip, nämligen ”barnets bästa”. Björkman betonar att barnets intressen 
inte alltid ska väga tyngre än andras intressen, men det ska vara av stor betydelse. Den 
sjätte artikeln handlar om rätten till liv, och betonar både överlevnad och utveckling. Man 
har lagt stor vikt vid barns tidiga utveckling och även rätten till lek.  
 
Sammanfattningsvis kan man uttrycka de fyra artiklarna i konventionen med; att varje 
barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter. Barnens bästa ska alltid 
övervägas inför beslut som angår barn. Det är inte bara deras överlevnad som är av 
betydelse utan även deras utveckling, deras åsikter ska få komma fram och respekteras 
(Regeringskansliet, 2006). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 1998) bygger på vägledande principer för 
det pedagogiska arbetet. De vägledande principer som finns i Lpfö98 är byggda på 
forskning om barns utveckling (Kärrby, 2001).  

 
”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess 
 verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande 
 demokratiska värderingar.” 
   

(Skolverket, 1998, s.3) 
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Lpfö98 inleds med att betona vikten av demokratiska värden. Det skrivs att den vilar på 
demokratins grund och att verksamheten ska utformas enligt demokratiska värderingar 
och bedrivas i demokratiska former. Enligt Lpfö98 skall förskolan arbeta för att skapa en 
känsla av ansvar tidigt hos barnen. Förskolan skall också arbeta för att varje barn ska 
känna delaktighet och kunna göra val utifrån sina egna förutsättningar. Var en förskola än 
bedrivs skall förskolan arbeta med de grundläggande målen som finns i Lpfö98, som är 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Bland annat står det: ”att 
barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras” (Lpfö98, Skolverket, 
s.5). Lpfö98 tar upp att verksamheten också skall präglas av värdegrunden. Enligt Lpfö98 
visar värdegrunden det etiska synsätt som skall forma verksamheten. Verksamheten skall 
synliggöra värdet av att ta hand om och visa hänsyn till andra människor samt rättvisa 
och jämställdhet skall synliggöras. De egna rättigheterna och andras rättigheter skall 
synliggöras i verksamheten. Vuxnas syn på rättigheter och skyldigheter påverkar barns 
syn på dessa, därför är vuxna viktiga förebilder. De vuxna ska uppmuntra barnens skilda 
åsikter och även att de framförs. I Lpfö98 finns det ett helt eget stycke om barns 
inflytande och hur verksamheten skall arbeta med barns inflytande.  

 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger  
 uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
 planeringen av den pedagogiska verksamheten” 

 
       (Skolverket, 1998, s.10) 
 
Med ovanstående citat menas att pedagogerna som är verksamma skall arbeta utifrån 
barns intressen och att det är detta som ska styra verksamheten. Det framhålls i detta 
avsnitt att den grundläggande förståelsen för vad demokrati är läggs i förskolan. Det 
skrivs att förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar förmågor som att uttrycka sina 
tankar och åsikter, ta ansvar för sina handlingar och handla efter demokratiska principer. 
Barnen ska kunna påverka sin situation och ges beredskap för detta. Ordet respekt är 
också av vikt, och barnens åsikter och uppfattningar skall respekteras, både av andra barn 
och av vuxna. Likaså bör även barnen respektera de vuxna för att främja en ömsesidig 
respekt. Lpfö98 (Skolverket, 1998) betonar även  att alla i arbetslaget på en förskola skall 
jobba för att alla barn efter ökande förmåga ges möjligheten att påverka innehållet och 
arbetssättet i verksamheten, samt kunna vara med och utvärdera verksamheten.  

 

4.4 Inflytande påverkar förskolans kvalitet 
Sinclair (2004) menar att pedagoger bör fundera över varför man vill eller ska arbeta med 
barns inflytande. Pedagogerna bör sätta upp kortsiktliga och långsiktliga mål. Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2001) har genomfört en studie där de undersökte om barn 
upplever att de har inflytande på sina förskolor. De använde sig utav ett 
utvecklingsprogram benämnt Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS, som 
enkelt uttryckt är en metod som används till att mäta kvalitén på förskolor. Enligt 
Sheridan och Pramling Samuelsson (1999) definieras en förskola av hög kvalitet av att 
pedagogerna arbetar utifrån det lärande barnets perspektiv. En verksamhet där varje 
individ kan utvecklas optimalt både ”intellektuellt, emotionellt och kulturellt” (s.117). 
Förskolan har en genomarbetad värdegrund där man utgår från barnets bästa, möjlighet 
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till inflytande och demokratiska processer. Sheridan och Pramling Samuelsson definierar 
inte vad som menas med en förskola med låg kvalitet, däremot menar de att pedagoger 
som arbetar på förskolor med låg kvalitet har en tendens att skylla den låga kvalitén på 
yttre omständigheter som de själva inte kan påverka. Medan pedagoger på förskolor med 
hög kvalitet ser sin egen roll som en avgörande faktor. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2001) jämför i sin studie hur barnen upplevde sina möjligheter till 
inflytande beroende på om de gick på en förskola med hög respektive låg kvalitet. Först 
valde Sheridan & Pramling Samuelsson ut sex förskolor, tre med hög kvalitet och tre med 
låg kvalitet. Sedan intervjuades alla femåringar på dessa sex förskolor. Efter det 
analyserades varje barns upplevelse av inflytande i relation till förskolans kvalité. De 
flesta barn upplevde att de kunde bestämma över sin egen lek, sina tillhörigheter, vissa 
aktiviteter samt över sig själva. Allt annat bestämdes av pedagogerna. De hade inte heller 
särskilt mycket inflytande över själva organisationen, rutiner, innehåll och lärarstyrda 
aktiviteter.  
 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) kunde barnen på de förskolor med hög 
kvalitet leka mer utan avbrott för andra saker, leken uppmuntrades och barnen hade 
tillgång till både material och upplevelser som kunde berika leken. Dessa barn uttalade att 
de fick delta i beslutsfattningar och att pedagogerna lyssnade på dem. De trodde även att 
pedagogerna visste vad de ville göra samt att förskolans regler var flexibla och 
förhandlingsbara. På förskolor med låg kvalitet upplevde barnen att de inte hade 
möjlighet att påverka verksamheten och att pedagogerna inte lyssnade på dem. Barnen 
menade att de inte fick göra vad de ville, utan var tvungna att göra som pedagogerna sagt. 
Pedagogerna styrde de flesta aktiviteterna. Dessa barn fick inte lika mycket eget ansvar 
som de barn som var på en förskola med hög kvalitet. Det finns alltså en skillnad i klimat 
beroende på om det är öppet och tillåtande för förhandlingar och delaktighet eller om 
klimatet är stängt och oflexibelt. En anledning till att pedagoger upplevde det 
problematiskt att arbeta med barns inflytande var att de tyckte att det var svårt att veta hur 
man ska involvera barnen och i vilka situationer barnen skulle få vara med och 
bestämma.  
 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) är det pedagogens uppgift att styra 
barnets uppmärksamhet mot demokratifrågor och uppmuntra dem till att reflektera. 
Möjlighet att kunna påverka sin egen situation och göra sin röst hörd är inte bara en 
rättighet barnen har, utan även betydelsefullt för att barnen ska kunna bli involverade i 
demokratiska processer och bli delaktig i sitt eget lärande. Sheridan och Pramling 
Samuelsson skriver att eftersom barnen har rätt att göra sin röst hörd, måste pedagogerna 
ge barnen möjlighet att utveckla olika ståndpunkter samt uppmuntra barnen att berätta om 
dessa. Vidare skriver Sheridan och Pramling Samuelsson att barn som ges möjligheten att 
påverka och har pedagoger som tror på barnets förmågor troligtvis kommer att vända sig 
till den vuxne för att få stöd och använda den vuxne som en resurs istället för att söka den 
vuxnes samtycke och gillande. 

 

4.5 Varför man bör arbeta med inflytande  
Eftersom ordet ”värdegrund” inte finns med i akademins ordlista så kan förskolor/skolor 
tolka begreppet olika. Orlenius (2001) problematiserar det faktum att förskolan och 
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skolan ska arbeta med att förverkliga värdegrundsfrågorna, men å andra sidan frågar han 
sig vilka värdegrundsfrågorna är. I Lpfö98 står det att ”värdegrunden uttrycker det etiska 
förhållningssätt som präglar verksamheten” (Skolverket, 1998, s.3). Sedan hänvisar 
Lpfö98 till värden som omsorg till andra människor, rättvisa och jämlikhet. Skolverket 
(2001) menar att värdegrunden är viktig i arbetet med demokrati på förskolorna och 
skolorna. Den ska genomsyra hela verksamheten och finnas med överallt, både i de 
lärarstyrda aktiviteterna och i de fria aktiviteterna. Skolverket menar vidare att när man 
arbetar med demokrati är samtal ett viktigt redskap, i samtal kommer olika värderingar 
och åsikter till uttryck. Där får även barnen chans att reflektera över egna och andras 
ställningstaganden. Genom att samtala med andra kan barnens egna åsikter vidgas och 
utvecklas. Det viktiga är inte att alla tycker lika, eller att komma överens, utan att alla ska 
känna att deras åsikter betyder något.  
 
Delaktighet i vardagen ger barnen ökade kommunikativa förmågor. Barnen lär sig att 
prata för sin sak och lär sig att ta bättre beslut. Utrikesdepartementet (2003) menar att 
elever som är vana att påverka bättre klarar av att göra egna val, samarbeta och lära av 
varandra samt att söka information. Känner eleverna att de är delaktiga i lärprocessen 
trivs de bättre och deras resultat förbättras. Skolverket (2001) menar att det finns en 
koppling mellan hur mycket inflytande barn har i skolan med hur de trivs. Vidare menar 
Skolverket att ett gott klimat som främjar goda relationer motverkar mobbning och annan 
kränkande behandling. De menar att man kan motverka kränkande behandling genom att 
stärka förutsättningarna för sociala interaktioner.  
 
Sinclair (2004) poängterar flera olika anledningar varför det är viktigt att arbeta med 
barns inflytande. En anledning är för att upprätthålla barns rättigheter i samhället. Barn är 
medborgare i vårt samhälle och har samma rätt till inflytande och delaktighet som vuxna. 
För att skydda barnen krävs också att de har möjligheten att påverka sina egna liv. Det 
handlar även om att upprätthålla och fullfölja konventionen om barns rättigheter. I artikel 
12 står det att barn har rätt att få göra sin röst hörd i beslut som rör dem själva. Man kan 
även öka de demokratiska processerna genom att arbeta med barns inflytande. 
Demokratin bör och ska förankras redan i förskolan och skolan. Därför bör förskolan och 
skolan fostra barnen till att bli aktiva samhällsmedborgare (Lpfö 98, Skolverket, 1998). 
Vidare menar Sinclair att beslutsfattningen förbättras genom att involvera barnen, 
eftersom besluten då blir mer förankrade i verksamheten. Hon menar även att barn får ett 
ökat självförtroende om de känner att vuxna lyssnar på deras tankar och tar tillvara på 
deras idéer. Dock menar inte Sinclair att barn ska ses som miniatyrer av vuxna, utan barn 
är fortfarande alltid barn. I Arnérs avhandling (2006) om hennes utvecklingsarbete med 
att få pedagogerna ute på förskolorna att arbeta mer med barns inflytande märkte 
pedagogerna att barngruppen blev mer lugn och att stressen minskade både för barnen 
och för pedagogerna, i takt med att barnens inflytande ökade. 

 

4.6 Olika nivåer av inflytande 
I det här avsnittet beskriver vi olika nivåer av inflytande. Hart (1992) har utarbetat en 
stege som han kallar ”Ladder of young peoples participation”. Hart använder sig av en 
stege för att påvisa att det finns olika grader eller nivåer av inflytande. Vi vill redan här 
poängtera att Hart menar att man i sitt arbetssätt kan vara på olika nivåer samtidigt i 
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stegen beroende på vilken uppgift barnen genomför. Vi har valt att kalla hans stege för 
delaktighetsstegen, här nedan redogör vi för de olika nivåerna i stegen. Ju högre upp på 
stegen man är, desto mer inflytande ges till barnen.   
 
Steg 1 handlar om barns inflytande som manipulation. Detta är den lägsta nivån av 
inflytande. De vuxna använder barnens röst för att få fram egna budskap. Exempelvis 
nämner Hart att de vuxna publicerar något och använder barnens teckningar i 
publikationer, utan att barnen har fått vara med att bestämma vilka teckningar som 
används. Den vuxne låtsas som att publikationen kommer från barnen, fast det inte gör 
det. Enligt Shier (2001) kan det också handla om att barnen ges en uppgift av de vuxna 
som barnen genomför utan att veta syftet med uppgiften.  
 
Steg 2 innebär enligt Hart (1992) att barns inflytande används enbart som utsmyckning, 
ett exempel är att barn används vid demonstrationer och får hålla i plakat, eller sjunga en 
sång, utan egentligen veta vad demonstrationen handlar om. Här luras ingen att tro att 
barnet faktiskt har inflytande, därför hamnar ”utsmyckning” på steg 2.  
 
I steg 3 blir barn tilldelade en uppgift, men informeras inte om syftet. De vuxna vill göra 
barnens röster hörda, men de har inte tänkt igenom varför de vill göra så. Vuxna 
genomför projekt där det verkar som om barnen haft inflytande, men där barnen inte 
riktigt haft chans att veta eller uttrycka sina valmöjligheter. Men med lite mer eftertanke 
kan man komma högre upp på stegen.  
 
Nästa steg, steg 4, blir barn tilldelade en uppgift som de vuxna har bestämt, och 
informeras om syftet med uppgiften. Bara att arbeta på detta sätt betyder väldigt lite för 
demokratin och barnen har inget större inflytande. Detta beskriver Hart som den 
vanligaste formen av inflytande.  
 
Steg 5 innebär att barn tillfrågas om uppgiften och informeras om syftet. Det är de vuxna 
som initierar aktiviteterna, men barnen informeras om syftet och deras synpunkter 
tillfrågas. De vuxna tar barnens åsikter på allvar.  
 
I steg 6 är besluten vuxeninitierade, men barn är med och påverkar besluten. De vuxna tar 
initiativet till en aktivitet, men barnens åsikter finns med i någon form under hela 
processen. Barnen kan även vara med i beslutsfattningen. Om man väljer att inte 
genomföra aktiviteten som barnen vill, är det viktigt att barnen vet anledningen till detta. 
På detta sätt lär sig även barnen att kompromissa.  
 
Steg 7 handlar om att det är barn som initierat och som styr uppgiften. Hart (1992) 
skriver att projekt inom denna nivå lättast hittas i barnens fria lek. I förskolans värld kan 
det handla om att de vuxna ordnar en god miljö och mångfald, så som material som 
stimulerar barns lek. I leken kan en observant vuxen se barnens initiativ och spinna 
vidare på dessa utan att kontrollera leken. Det handlar om att de vuxna är tillgängliga 
men tar inte kommandot över uppgiften.  
 
Steg 8, det sista steget på stegen, innebär att det är barn som initierat uppgiften men 
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bjuder in de vuxna till beslutsfattning. Barnen tar initiativ till att driva egna uppgifter 
eller projekt, men bjuder in de vuxna att tillsammans ta beslut. När barn vågar bjuda in 
vuxna till deras projekt visar barnen upp att de är kompetenta och har självförtroende, 
enligt Hart. Det krävs att barnen har stor tillit till de vuxna att våga bjuda in de vuxna att 
assistera dem och samtidigt veta att de vuxna inte tar över beslutsfattandet.  
 
Shier (2001) har vidareutvecklat Harts stege, men Shier har tagit bort de tre lägsta stegen 
eftersom han anser att det inte handlar om riktigt inflytande. Men han nämner även att 
steg tre är det minsta möjliga inflytande barn får ha enligt barnkonventionen. Dessa lägsta 
steg kallar Shier bara som nivåer av icke-inflytande. I de tre lägsta stegen efterfrågar man 
inte barnens åsikter och pedagogerna tror inte att barnen är intresserade utav att ha 
inflytande. Men, Shier påpekar att undersökningar visar att barn har en stark önskan om 
att få vara med och bestämma över sin vardag. Vidare förtydligar han att barn måste ges 
möjlighet att säga sin åsikt, men de behöver inte alltid få som de vill. Däremot är det 
viktigt att barnen blir informerade varför deras önskan inte kunde beviljas eller hjälpa 
barnet komma på kompromisser eller alternativ till sin önskan.  
 

4.6.1 Harts tankar om hur man involverar barn i demokratiska processer 
Bästa möjligheter till demokratiska processer är när barnen involveras i uppgifter som en 
grupp (Hart, 1992). Hart nämner några sätt att arbeta på för att nå demokratiska 
processer. Ett sätt är att pedagogen delegerar ut ansvar till barnen. Ett annat sätt som 
enligt Hart passar väl in i demokratiska processer är att rösta. Här får alla barn chans att 
vara med i beslutsfattningen. Det val som majoriteten väljer vinner. Ett arbetssätt som är 
vanligt i skolans värld är att man väljer ut några elever som får vara med vid 
beslutsfattande. Dessa elever representerar alla skolans elever. Några andra faktorer som 
gör det enklare att arbeta med demokratiska processer är att barnen är väl införstådda 
över syftet med uppgiften. Det är även viktigt att klargöra vilken grad av inflytande 
barnen har under en uppgift och hur de kan påverka. Enligt Hart är det vanligt att barn 
upptäcker mitt i en uppgift att de inte har så mycket inflytande som de till en början 
trodde. Det är även viktigt att involvera barnen vid uppgiftens allra första början så 
barnen känner till bakgrunden till uppgiften. Ska personalen involvera barnens tankar och 
åsikter i sista stund, blir inte uppgiften lika tydlig för barnen och då blir det mindre 
möjlighet för barnen att påverka.          

 

4.7 Förhållningssätt - en viktig del i arbetet 
Vi anser att det förhållningssätt en pedagog har och pedagogens bemötande gentemot 
barnen påverkar hur arbetet med barns inflytande utformas. Ett förhållningssätt 
innehåller, enligt oss, så många delar exempelvis som vilken kunskapssyn pedagogen har 
och vilket barnperspektiv pedagogen intagit. Det är även betydelsefullt att poängtera 
skillnaden mellan begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Därför kommer vi att 
förklara innebörden av vad som menas med barnsyn och barnperspektiv respektive barns 
perspektiv i det här avsnittet.  
 
Johansson (2001) skriver om en demokratisk kunskapssyn som innebär att pedagogen 
med sitt förhållningssätt hjälper barnet att ställa frågor om sin omvärld och på så sätt ge 
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det undrande barnet mer makt. Pedagogen måste få barnen förbryllade av sin omvärld 
och ställa frågor om den. För att nå detta behövs det en pedagog som både är närvarande 
och lyhörd. Pedagogen måste delta i barnets värld, på barnets villkor. För att fånga upp 
barnets intentioner krävs det att pedagogen verkligen ”ser” barnet och kan synliggöra 
dennes intentioner både för sig själv, för barnet och för andra. Johansson menar att 
pedagoger lätt kan missa avsikten med barnets samspel för att istället värdera samspelet. 
Det kan även lätt missförstås vad det är barnet egentligen vill. Johansson menar vidare att 
pedagogers förhållningssätt, medvetenhet eller tidsbrist kan leda till att man missar att 
vara lyhörd och närvarande, men att detta är problem som måste lösas. Johansson menar 
att med lyhördhet menas en pedagog som har ett aktivt förhållningssätt till en annans 
människas situation. Åberg och Lenz Taguchi (2007) beskriver lyhördhet som att man 
har en slags ”hörstyrka” och de betonar betydelsen av att man som pedagog har en bra 
”hörstyrka” för att skapa ett demokratiskt förhållningssätt i förskola och skola.  
 

4.7.1 Begreppsskillnader 
Det finns en skillnad mellan begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Arnér och 
Tellgren (2006) talar om att barnperspektiv uppfattas som att det handlar om hur vuxna 
ser på barns situation. Till exempel brukar ord som barns bästa, barn i centrum och barns 
rätt användas när man talar om barnperspektiv. När det talas om barns perspektiv handlar 
det om barns egna föreställningar om sina liv till exempel att se med barns ögon och att 
se ur barnens egen synvinkel. Qvarsell (2003) kopplar ihop begreppet barnperspektiv 
med barnkonventionen. Hon menar att man bör ha ett barnperspektiv när man arbetar 
med barn, dvs. värna om barnets intressen och se till barnets bästa. Hon menar att 
barnperspektiv kan handla om hur vuxna ser på barn. Hon vill även lyfta fram att det 
framför allt handlar om etik och respekt mot barnet. Att man verkligen lyssnar in barnet. 
Man behöver lyssna på vad barnen har att säga om sin omvärld och sina villkor. Hon 
menar vidare att i dagens samhälle pratas det mycket om att vi måste se barnen. Ett sätt 
att skaffa sig barnperspektiv är att undersöka genom observation och intervju hur barn 
uppfattar sin omvärld. Låt barnen berätta istället för att ha en massa förutfattade meningar 
om barnet.  
 
4.7.2 Att synliggöra sitt förhållningssätt 
För att få syn på sitt eget och hela arbetslagets förhållningssätt, menar Skolverket (2001) 
att personal inom förskolan/skolan bör arbeta med sin värdegrund. Skolverket betonar för 
att nå ett framgångsrikt arbete med värdegrunden krävs det att personalen känner till 
förskolans/skolans värdegrund både i praktiken och i teorin. En annan förutsättning är en 
medveten och aktiv skolledare som prioriterar värdegrundsfrågorna och ger personalen 
den tid och stöd de behöver för att bedriva ett bra värdegrundsarbete. Skolverket 
poängterar även att förskolor och skolor bör samarbeta mer med föräldrarna och 
involvera dem i värdegrundsarbetet. Det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt, 
att både hem och förskola/skola drar åt samma håll. För barnens del gäller det att barnen 
och personalen har ett nära samarbete för att utveckla goda samtal. Barnen behöver 
samtala både med varandra och med de vuxna. Skolverket menar vidare att i förskolans 
verksamhet finns det särskilda förutsättningar för goda relationer eftersom där möts barn 
och personal varje dag och de tillbringar mycket tid tillsammans.  Personalen kan även 
följa barnens sociala utveckling under en längre tid. I förskolan blir även 
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värdegrundsarbetet en del av vardagen eftersom många pedagoger även ser sin roll som 
fostrare. 
 

4.7.3 Att förändra sitt förhållningssätt 
Arnér (2006) har i sin licentiatavhandling om barns inflytande i förskolan visat att man 
måste bedriva en förskoleverksamhet som inte bygger på regler och hinder, utan som 
bygger på att verksamheten ska ge barn lust och inspiration. Vidare poängterar hon att 
barns inflytande borde genomsyra hela verksamheten och inte bara vara någon enskild 
aktivitet. Arnér menar att det ofta är lättare att säga ”nej” till barnen istället för ”ja”. 
Orsaker till att arbetslaget inte arbetar med barns inflytande kan vara upplevelse av 
tidsbrist, olika barnsyn, för stora barngrupper, för få resurser samt att förskolans 
traditioner och rutiner har varit svåra att ändra på. Men även traditionella regelsystem 
som finns i förskolan såsom alla de ”måste” och ”får inte” var en annan svårighet för att 
arbeta med barns inflytande. Arnér kom även fram till att pedagogerna tar mycket för 
givet när det gäller barns initiativ till aktiviteter och att de inte alltid reflekterar över sitt 
handlande. Ännu en anledning till att pedagogerna oftare sa ”nej” är att de inte ville säga 
”ja” till barnens initiativ förrän de diskuterat med sina kollegor. Vidare menar hon att 
pedagoger kan vara rädda för att ett ökat inflytande hos barnen kan skapa kaos och oreda 
i barngruppen.  
 
I Arnérs licentiatavhandling (2006) gick hennes undersökning ut på att få verksamma 
pedagoger att förändra sitt förhållningssätt till barns inflytande i förskolan och detta 
gjorde hon genom ett utvecklingsarbete i olika förskolor. Hon ville få pedagoger att säga 
”ja” istället för ”nej” till barns initiativ samt att pedagogerna skulle börja se sitt eget 
förhållningssätt till barnen med nya ögon. Arnér upplevde att pedagoger ofta sa sig vilja 
arbeta med barns inflytande, men i det faktiska mötet med barnen, var det ändå 
pedagogen som bestämde. Först när pedagogerna började reflektera mer över sitt 
handlande och sina förgivna taganden och istället börjar agera mer medvetet, förändrades 
deras förhållningssätt till barns initiativ och inflytande. Pedagogernas syn på barnen och 
deras bemötanden förändrades när de började ta mer hänsyn till barnens initiativ. 
Pedagogerna såg hur deras egna förhållningssätt påverkade barnen och barnens 
handlingar. Dessutom märkte pedagogerna att stressen både i barngruppen och 
arbetslaget minskade, samt att det kaos pedagogerna hade förväntat sig av att godkänna 
barnens initiativ aldrig uppstod. Resultatet av Arnérs (2006) undersökning visade för att 
pedagogerna skall kunna arbeta med barns inflytande och synliggöra detta för barnen, 
krävs det att de förändrar sitt förhållningssätt genom pågående reflekterande, samt att 
detta synliggörs för dem själva. 

 

5. Teoretisk ram 
I det här kapitlet redovisas en vald teoretisk ram vi ser som relevant och betydelsefull för 
vårt undersökta område. Vi har valt att använda oss utav Vygotskij´s sociokulturella 
perspektiv som teoretisk ram. Detta eftersom vi har upptäckt att kommunikation och 
interaktion går som en röd tråd genom hela vårt arbete. Just dessa faktorer menar 
Vygotskij (1999) är betydelsefulla för människans hela utveckling. En annan faktor till 
att vi har valt att utgå från Vygotskij´s tankar beror på att både Strandberg (2006) och 
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Trageton (2005) menar att våra styrdokument baseras på den sociokulturella synen. Vi 
har även valt att redogöra hur miljön och omgivningen påverkar individen och hänvisar 
då till både Vygotskij och Dewey. Det är av vikt att påvisa hur miljöns betydelse 
påverkar barns utveckling och deras möjligheter till inflytande. 
 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij menade att lärande och utveckling sker på två olika nivåer. Dels sker det en 
biologisk mognad som innebär att barnet lär sig samspela med sin omgivning, och dels är 
människan en kommunikativ varelse. ”Den sociala och kommunikativa utvecklingen är 
förutsättningar för lärande och utveckling” (Säljö, 2000, s.36). Enligt Säljö poängterar 
Vygotskij att en av de viktigaste byggstenarna i människans utveckling är den sociala 
kompetensen. Det är i de sociala interaktionerna som barnet erövrar ett språk. Det är 
språket och samspelet som är länken mellan barnet och omgivningen. Strandberg (2006) 
poängterar att det som kännetecknar det framgångsrika barnet/eleven är att barnet är bra 
på att interagera både med de vuxna och med andra barn. Förskolor som skapar många 
platser för samspel skapar även platser för lärande och utveckling. Strandberg menar 
vidare att sociala aktiviteter bör utvecklas på förskolorna och skolorna samt att barns 
inflytande utvecklas. Han skriver även att Vygotskij ville att barnen skulle uppmuntras 
till att hjälpa varandra och att dela med sig. Enligt Säljö (2000) handlar det om att låna 
andras kunskaper och använda dem som sina egna. Bråten (1998) talar även han om att 
Vygotskij såg samarbete som själva kärnan i undervisningsprocessen. Vygotskij (1999) 
skriver själv att det är ett faktum att barnet klarar mer vid samarbete än vid självständigt 
arbete. 
 
Säljö (2000) menar att en viktig del i Vygotskij´s sociokulturella perspektiv består i att 
människor ständigt utvecklas och förändras. Människan har förmågan att ta till oss 
kunskaper från andra människor. Utveckling är inte bara olika stadier utan det finns 
mycket som påverkar utvecklingen. Barnet kan även överskrida sin utveckling med stöd 
av den vuxne. Detta kallar Vygotskij för ”den proximala (närmaste) utvecklingszonen”. 
Strandberg (2006) beskriver utvecklingszonen som ett rum för samarbete. Bråten (1998) 
poängterar att när vi bara ser till barns resultat och prestationer missar man barnets 
utvecklingspotential. Pedagoger bör arbeta inom barnens närmaste utvecklingszon, för att 
sedan låta barnet klara av aktiviteten själv med allt mindre stöd från pedagogen. 
Pedagogerna bör ha ett framtidsperspektiv på barnen. Enligt Säljö (2000) är det inte den 
kompetens som barnet uppvisar som är den viktiga utan det är barnets potentiella 
kompetens. Utvecklingszonen handlar om barnets utvecklingsmöjligheter. Vygotskij 
(1999) betonar att barn även kan ligga på flera olika utvecklingsnivåer samtidigt. 
 

5.2 Miljöns betydelse 
I det sociokulturella perspektivet ses inte miljö som något neutralt. Vygotskij hävdade att 
i miljön finns förväntningar, värderingar, normer och livsmönster invävda. Människan 
och dess kultur är förenade med varandra (Strandberg, 2006). Säljö (2000) menar att 
förskolans verksamhet är en så kallad styrd kultur. Detta innebär att den dagliga 
verksamheten omfattas av ett bestämt regelsystem, vilket betyder att man som pedagog 
tar vissa företeelser förgivet och därmed anses som det ”normala”. I kultur utvecklas även 
olika artefakter, redskap, som hjälper oss att hantera omvärlden. Barn som växer upp i 
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olika delar av världen uppfostras olika. Faktorer som religion, världsbild och kulturella 
förväntningar skiljer sig åt. ”Utvecklingen är inte en väg som är gemensam över 
kulturella och sociala gränser” (Säljö, 2000, s.71). Kulturen har en stor betydelse för hur 
vi tänker, uppför oss och uppfattar omgivningen. I ett sociokulturellt perspektiv kan man 
inte undvika att lära sig saker, men vad man lär sig beror på situationen. Säljö talar om 
primär och sekundär socialisation. I den primära socialisationen är det främst en mindre 
grupp, vanligtvis en familj, som förmedlar olika kunskaper och färdigheter. Familjen har 
en stark bindning till barnet och känner till barnets historia. Familjen kan både ge barnet 
erfarenheter och tolka dessa åt barnet. I hemmet sker ett lärande men det är mer osynligt. 
Kunskaperna vävs in i vardagen. Den sekundära socialisationen sker i skolan och andra 
liknande miljöer. Läraren har inte samma kunskap om barnet och inte heller samma nära 
relation till barnet som familjen har. I skolan har läraren uppställda mål med 
undervisningen. Aktiviteterna bestäms ofta av läraren. Något annat som också skiljer sig 
ifrån hemsituationen är att det är en konkurrens om talutrymmet i skolan. Här är även 
kommunikationen annorlunda. Vi agerar och kommunicerar alltså olika beroende på 
vilken situation vi befinner oss i (Säljö, 2000). 
 
Även Dewey (1999) poängterar miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. 
Miljön som omger individen påverkar individen på olika sätt. Han menar att miljön kan 
antingen hämma eller stimulera individen. Individen måste även ta hänsyn till andra 
människors handlingar och aktiviteter i en viss miljö. Våra handlingar är inte isolerade 
vare sig från den fysiska miljön eller den sociala miljön. Både miljön vi vistas i samt 
människorna som vistas i miljön tillsammans med oss påverkar oss. Dewey gör 
jämförelsen med ett barn som växer upp i en musicerande familj, det barnet utvecklar 
förmodligen ett intresse för musik genom att barnet får tillgång till musik i miljön och i 
sina sociala relationer. I en annan miljö och med andra sociala relationer kanske barnet 
aldrig utvecklar ett intresse för musik, utan utvecklas på ett annat sätt istället. En grupp 
eller en kultur socialiserar sina medlemmar men hur socialisationen ser ut beror helt på 
gruppens vanor eller mål. Detta kallar Dewey för miljöns omedvetna inflytande. Med 
detta menas det att i olika kulturer och grupper uppskattas olika egenskaper medan andra 
förkastas. Det är här våra normer skapas.  
 
Dewey (1999) menar även att det är viktigt att medlemmarna i en grupp eller kultur 
måste få chans att ge och ta från varandra. Om stimulansen och responsen blir ensidig 
hävdar Dewey att individen fostras till en person som bara gör det han/hon blir tillsagd att 
göra, utan att tänka själv. En mångsidig respons däremot skapar nya intryck som kan leda 
till nya erfarenheter och reflektioner. Dewey betonar vikten av att lärare tar hänsyn till 
varje barns behov, intresse och begåvning så att uppgiften eller verksamheten känns 
meningsfull för barnet och för att underlätta lärandet. När man gör en aktivitet måste det 
finnas ett gemensamt intresse och mål för aktiviteten. Intresset är objektets drivkraft. 
Förstår man inte varför man utför en viss aktivitet så blir aktiviteten inte meningsfull. Då 
blir bara aktiviteten en mekanisk rutin. Då sker inte heller någon utveckling hos 
individen. Ett samhälle som tar hand om alla dess medlemmar på lika villkor och som 
ombesörjer interaktioner mellan alla, blir då ett demokratiskt samhälle. Ett sådant 
samhälle måste ha en utbildning som främjar sociala interaktioner och där individen drivs 
av ett personligt intresse.  
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6. Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskriver vi vilken ansats och metod vi har använt oss av för att genomföra 
vår studie kopplat till relevant metodlitteratur. Vi beskriver även hur vi har genomfört vår 
studie och vilka som har deltagit samt hur datan har bearbetats. 

 

6.1 Etnografi 
Vi har inspirerats av etnografi som forskningsansats. Med ansats menas ett tydligt 
vetenskapligt ställningstagande och ett tydligt tillvägagångssätt (Dimenäs, 2007). 
Etnografi är en ansats vars syfte är att förstå och beskriva människors liv i kulturella 
sammanhang. Kultur i sig är inte synlig utan blir synliggjord först när man studerar den. 
Etnografen strävar efter att beskriva och avkoda samt konstruera mening i vissa fenomen 
(Dovemark, 2007). Davidsson (2002) menar att forskaren försöker förstå ett fenomen i 
dess naturliga miljö. Syftet med etnografi är att se människors sätt att agera och deras 
uppfattning av sitt agerande. Forskaren vill ta reda på aktörernas perspektiv inom ett visst 
område.  
 
Som forskare i en etnografisk ansats är man medveten om sin egen påverkan i 
forskningsarbetet. Dels genom att forskaren väljer att fokusera och skriva om vissa 
fenomen och dels att forskaren väljer bort andra fenomen. I texten kan forskarens egna 
uppfattningar och tolkningar lysa igenom. Trots att man som forskare alltid skall arbeta 
för att vara så opåverkad som möjligt när data produktionen och analysen görs så bär 
forskaren alltid på en förförståelse som spelar denne spratt (Thurén, 2007). 
Forskaren kan välja att inta olika roller under sitt forskningsarbete beroende på vilken 
grad av delaktighet denne väljer att ha. Dovemark (2007) nämner att forskaren kan vara 
antingen fullständig deltagare, deltagare/observatör, observatör/deltagare eller fullständig 
observatör. Som fullständig deltagare är forskaren med som en deltagare i 
aktiviteten/gruppen och utger sig inte för att vara forskare. Som deltagare/observatör 
deltar forskaren i aktiviteten/gruppen samtidigt som han/hon forskar om den. Som 
observatör/deltagare observerar forskaren främst men kan gå in och agera i vissa 
situationer. Som fullständig observatör observerar forskaren endast, han/hon agerar 
aldrig. I vår undersökning har vi valt att gå in i rollen observatör/deltagare. Detta 
eftersom vi anser att om det skulle uppstå en känslig situation ska vi kunna ingripa. Vi 
vill också kunna ta tillfället i akt och genomföra informella samtal med barn och 
pedagoger under observationerna i vår studie.  
6.1.1 Self report 
Davidsson (2007) skriver att self report innebär att forskaren ställer en öppen fråga med 
fokus på det fenomen som man vill veta mer om. Frågan kan besvaras genom att 
personen skriver en berättelse, en uppsats eller bara ritar en bild som besvarar frågan. 
Detta är ett redskap där forskaren vill veta mer om individers upplevelser och tankar 
kring vissa fenomen. Frågan bör vara noggrant formulerad och konkret så att den inte kan 
missförstås eller upplevas som otillräcklig. Det är viktigt att veta att beroende på hur 
frågeställningen är skriven kommer detta att påverka svaren man får. När forskaren väl 
lämnat sin fråga finns ingen chans till att påverka eller komplettera sin frågeställning. 
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Fördelen med denna metod är att personen får god tid på sig att tänka ut ett svar utan att 
bli avbruten med följdfrågor från forskaren som kan påverka deras svar. När man sedan 
får tillbaka self reporten gäller det att bearbeta informationen. Detta gör man i olika steg. 
Först försöker forskaren få en helhetsbild av texten. Sedan väljer man ut vissa delar, ord 
eller meningar, som är extra betydelsefulla. Därefter tar man bort upprepningar eller 
orelevanta delar ur texten. Sedan delar man upp texterna i olika teman som analyseras. 
Avslutningsvis sammanställer forskaren texterna och skriver om utsagorna så de ger en 
bild av ”fenomenets väsentliga struktur” (Davidsson, 2007, s. 75).  Detta redskap har vi 
använt oss av i vår studie. 
 

6.1.2 Observation 
Vi har även valt att använda oss utav observation som är en av huvudmetoderna i den 
etnografiska ansatsen. Att observera handlar först och främst om att se på ett fenomen, 
man observerar ett fenomen med nya ögon för att se vad som verkligen händer i 
verksamheten. Därefter handlar det om att tolka det vi har sett (Lökken & Söbstad, 1995). 
Kihlström (2007a) menar att observation är kopplingen mellan teori och praktik, genom 
att man kopplar konkreta observationer till aktuell forskning. Genom detta förfarande 
ökar forskarens eller pedagogens kunskaper inom ett visst område. Observationerna kan 
ge större kunskap om det enskilda barnet eller barngruppen. 
  
Det finns flera olika sätt att observera på. Lökken och Söbstad (1995) skriver att det 
vanligaste sättet att observera på inom förskolans verksamhet är troligen enligt löpande 
protokoll. Då skriver man kort ner det man ser genom att använda sig utav penna och 
papper. Rubinstein Reich och Wesén (1986) skriver att fem minuter är en vanlig tid när 
man observerar enligt löpande protokoll eftersom det är krävande att observera en längre 
tid.   Enligt Kihlström (2007a) ska själva observationerna vara värderingsfria, man ska 
enbart skriva ner det man ser eller hör. Efteråt bör man försöka analysera situationen. 
Man bör även reflektera över vad man egentligen har sett samt skriva ner sina 
reflektioner och eventuella känslor. När man arbetar med observationer bör man vara 
medveten om att ens egna värderingar och förförståelse påverkar en som observatör vad 
denne kommer att se och hur denne tolkar det han/hon ser. Därför kan det vara en god idé 
att fundera över vad som påverkar en och hur ens förförståelse ser ut.  
 
Genom observation har vi konkret sett hur pedagogerna arbetar med demokratiska 
processer och barns inflytande. Vi anser att det är en stor fördel att ha använt löpande 
protokoll, på så sätt kunde vi enkelt observera barns möjligheter till inflytande i olika 
rum. Vi har använt oss av strukturerade observationer i vår studie, det vill säga vi har i 
förväg bestämt vilket område vi ville observera (Lökken och Söbstad, 1995). Sedan skrev 
vi ner när något inom detta område hände.  
 

6.1.3 Intervju 
Genom att använda intervju som metod i sin undersökning får man reda på vad en person 
anser om ett visst fenomen. För att få ut så mycket som möjligt av en intervju, är det 
viktigt att från början veta sitt syfte med den. Det är betydelsefullt att personen som 
intervjuar inte ställer ledande frågor, eftersom detta kan påverka resultatet. Det ska vara 
den intervjuades (respondentens) uppfattningar och erfarenheter som är i fokus. För att 
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undvika ledande frågeställningar kan vara att man innan intervjuerna skriver ner sin 
förförståelse inom det valda ämnet, och sedan försöker bortse från denna. Det är viktigt 
att ha i åtanke att respondenten har rätten att säga nej till att medverka i intervjun, samt 
att möjligheten finns att avbryta när som helst under intervjuns gång (Kihlström, 2007b). 
 
När det gäller intervju beskriver Kihlström (2007b) att intervjuer både kan vara 
kvantitativa och kvalitativa. Det menas med att den kvantitativa intervjun har stark 
struktur och då har man färdiga frågor från början som man följer i en bestämd ordning 
under intervjun. Den kvalitativa intervjun beskrivs mer som ett vanligt samtal fast med ett 
bestämt fokus. Det är av stor vikt att intervjuaren håller samtalet inom ämnet så att inte 
fokus hamnar på något annat.  
 
Genom att använda sig av bandspelare får man en chans att höra om man som intervjuare 
sa något som kanske påverkade respondentens svar eller inte. En annan fördel är att man 
kan lyssna igenom intervjun i lugn och ro efteråt och se om det var något man missade att 
anteckna (Kihlström, 2007b), därför valde vi att använda oss av bandspelare i vår studie. 
För att få på syn på barnens tankar och inta ett barnperspektiv är det av vikt att 
genomföra barnintervjuer eller barnsamtal. Genom dessa kan man få reda på barnens 
idéer, tankar, uppfattningar och syn på sin omvärld. På så sätt kan man också få förståelse 
för barnens agerande i vissa situationer. När man genomför en barnintervju eller ett 
barnsamtal är det, precis som under en vuxenintervju, viktigt att välja en lugn plats och 
ett tillfälle då man har gått om tid till sitt förfogande. Man kan genomföra 
barnintervjuerna/barnsamtalen enskilt med barnen eller i en mindre grupp. För att inte 
kränka barnet är det också av vikt att man respekterar när barnet inte vill svara på en 
fråga, eller inte vill bli intervjuat. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 
vid intervju är det viktigt att intervjuaren har en personlig relation till barnet och att 
barnet är underrättat om vad som kommer att ske. En fördel för att underlätta både 
renskrivning (transkribering) och självobservation är att under intervjun använda sig av 
en bandspelare. Efter intervjun kan man komplettera med anteckningar av kroppsspråk 
och även sådant som kan ha påverkat barnets svar. När det är dags för bearbetning av 
intervjuerna är det betydelsefullt att tänka på vilka begränsningar som de intervjuade 
barnens verbala och kognitiva förmåga sätter (Rubinstein Reich och Wesén, 1986). I vår 
studie har vi både gjort enskilda barnintervjuer samt gruppintervju med barnen beroende 
på hur vana barnen var vid att bli intervjuade. 
 

6.2 Urval 
Vi valde att lämna ut sammanlagt åtta self reports till tre olika förskolor i en och samma 
kommun i Västsverige. Alla tre förskolorna ligger en bit utanför en större ort i denna 
kommun. I vår studie ingår både barnskötare och förskollärare, vi har valt att benämna 
dessa som pedagoger. Detta för att vi inte är ute efter att skilja på barnskötare och 
förskollärares tankar kring vårt undersökta ämne. Dessutom har pedagogerna arbetat 
olika länge inom barnomsorgen och har då skiftande erfarenhet och tankar. Detta tycker 
vi är en fördel för vår studie eftersom vi får större djup och mer livserfarenhet från 
yrkesverksamma pedagoger. Vi har inte sett någon nackdel med detta urval.  
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Vi har valt att ge de tre förskolor som ingår i studien fingerade namn för att få en 
tydligare struktur i vårt resultatkapitel. Vi har valt att ge förskolorna namnen: Smultronet, 
Blåbäret och Lingonet. Våra pedagoger och barn har även de fått fingerade namn. 
 
På förskolan Smultronet finns det tre avdelningar. På den avdelning där vi valt att 
genomföra vår undersökning arbetar pedagogerna Frida, Sara och Anna. På förskolan 
Blåbäret finns det två avdelningar och den avdelningen vi genomfört vår studie på arbetar 
pedagogerna Marianne och Tina. Förskolan Lingonet har tre avdelningar och på den 
undersökta avdelningen arbetar pedagogerna Cecilia och Clara.  
 
Vi har valt tre olika förskolor för att få en större bredd på vår studie. Malmqvist (2006) 
menar för att kunna besvara sitt syfte behöver man en stor mängd data. Vi har intervjuat 
sammanlagt sju pedagoger på de olika förskolorna, genomfört 15 barnintervjuer samt 
kompletterat dessa med observationer.  
 

6.3 Genomförande 
Ungefär två veckor innan vi gick ut och gjorde våra fältstudier lämnade vi ut vår self 
report (bilaga 1) till berörda pedagoger. Vi förklarade vad en self report innebar samt gav 
pedagogerna möjlighet att ställa frågor om vår undersökning. Samtidigt lämnade vi ut 
blanketter om föräldramedgivande (bilaga 2) där vi förklarade för föräldrarna vad vår 
studie gick ut på och gav dem möjlighet att kontakta oss om det var något som var oklart. 
På föräldramedgivande blanketten fanns det två rutor att kryssa i. En för deltagande i 
observation och en för deltagande i intervju. På detta sätt gav vi föräldrarna möjlighet att 
välja hur de skulle låta sina barn få delta i vår studie eller om de inte skulle få delta alls. 
Vi gav även ut ett brev till pedagogerna (bilaga 3) där vi informerade om vår studie samt 
kontaktuppgifter till oss. Alla tillfrågade pedagoger gav sitt medgivande att delta i vår 
studie. 
 
Under en veckas tid var vi ute i förskolorna och genomförde intervjuer med både 
pedagoger och barn. Vi har både gjort enskilda barnintervjuer samt gruppintervju med 
barnen beroende på hur vana barnen var vid att bli intervjuade. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att hur resultatet av intervjun blir, kan bero på vilken social 
relation barnet har till intervjuaren. Vi rådgjorde med pedagogerna hur vi skulle 
genomföra barnintervjuerna på bästa sätt. Vi kompletterade dessa intervjuer med 
observationer. Vid observationen har vi studerat närmare om och hur barnen ges 
möjlighet att påverka sin verksamhet. Vi har skrivit våra observationer i löpande 
protokoll och observationerna var strukturerade, det vill säga vi visste vad det var för 
fenomen vi ville observera. 
 

6.4 Forskningsetik 
Som forskare måste man ta hänsyn till forskningsetiska frågor, detta för att värna om 
individens integritet. Vetenskapsrådet har publicerat olika etiska regler. De etiska regler 
som man ska utgå ifrån vid forskning inom lärarutbildning består av fyra särskilda regler. 
Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Björkdahl Ordell, 2007).  Informationskravet innebär att forskaren måste informera de 
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berörda om forskningens syfte. Med samtyckekravet menas det att deltagarna själva har 
rätt att bestämma om de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om 
att uppgifter som rör personerna i en undersökning ska ges största möjliga sekretess och 
personuppgifter ska skyddas. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast 
får användas i forskningen2. Vi har tagit hänsyn till ovanstående under vår studie. Detta 
genom att vi gav ut informationsbrev till både pedagoger och vårdnadshavare där alla 
gavs möjlighet att ta ställning om de ville delta eller inte. Vi respekterade de 
vårdnadshavare som inte ville att deras barn skulle delta i vår studie genom att varken 
observation eller intervju genomfördes på dessa barn. Vi har även gett både förskolor, 
barn och pedagoger fingerade namn för att bibehålla sekretessen. Efter vår studie förstörs 
all insamlad data.  
 

6.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Vid en undersökning är det två begrepp man måste vara uppmärksam på. Det första 
begreppet är reliabilitet som handlar om att analysen av resultatet är korrekt gjord och 
trovärdig. Att studien är tillförlitlig. Det andra begreppet är validitet som har att göra med 
om forskaren verkligen studerar det hon/han säger sig att studera. Det handlar alltså om 
studiens giltighet.  Det gäller att kritiskt bedöma de data och analyser som utvecklas 
(Thurén, 2007).  
 
Kihlström (2007c) poängterar att det är viktigt att forskaren är van vid att genomföra 
observationer och intervjuer. Detta anser vi stämmer eftersom vi under delar av vår 
utbildning har fått praktisera dessa forskningsredskap. Dessutom är vi tre studenter som 
gör studien tillsammans och, enligt Kihlström, ökar detta reliabiliteten eftersom vi är fler 
som har analyserat resultaten. Vi har även spelat in alla intervjuer för att inte missa några 
frågor eller svar, samt tonlägen med mera. Författaren skriver att det är lätt att missa delar 
av intervjun om man inte spelar in den. Dessutom är det lätt att man tolkar svaren direkt 
och antecknar det man har tolkat. På så vis antecknas något som egentligen inte blivit 
sagt under intervjun. Då blir resultatet fel. Vidare skriver Kihlström att validiteten på 
studien ökar eftersom en vetenskapligt behörig person har granskat 
undersökningsinstrumenten och haft synpunkter på förbättring av dessa, något som vi 
haft. Dessutom menar hon att det är viktigt att de som läser rapporten ska kunna förstå 
vad som skrivs i den och då framför allt resultatdelen. Betydelsefullt är också att man 
undersöker samma område med olika forskningsredskap till exempel både observation 
och intervju. Eftersom vi använder oss utav både self report, intervju och observation har 
vi därmed ökat vår validitet. 
 

6.6 Analys och bearbetning 
När vi hade gjort våra fältstudier, samlade vi in vår self report som var och en av 
pedagogerna enskilt hade besvarat. Vi fick två bortfall av åtta utlämnade, sedan 
sammanställde vi all data för att försöka se helheten och plocka ut det viktigaste. Vi har 
analyserat och bildat olika kategorier utifrån svaren. Renskrivningen av observationerna 
valde vi att göra enskilt för att sedan sammanställa och analysera resultatet tillsammans. 
                                                   

2 www.vr.se, 2008-03-27 
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Intervjuerna av pedagogerna genomfördes enskilt och alla intervjuer spelades in. Sedan 
transkriberades alla intervjuer och vi gjorde en sammanställning utav våra intervjuer. 
Slutligen har vi diskuterat och kopplat ihop vår analys med relevant litteratur.  
 

7. Resultat 
I det här avsnittet redovisar vi vårt resultat utifrån våra insamlade data. Först redogör vi 
hur de olika pedagogerna uttrycker sig om begreppen inflytande, delaktighet och 
demokratiska processer. Vi anser att deras definitioner av de här begreppen är av stor 
vikt, för hur de ser på dessa begrepp utgör hur deras arbete i barngruppen blir. En av 
kategorierna har vi valt att kalla: ”lyhördhet och tillåtande klimat”, detta därför att 
begreppet ”lyhördhet” genomsyrar våra svar som vi fått ifrån intervjuer och self report 
och som även visats sig i våra observationer. En annan kategori är ”arbetssätt”. Där visar 
vi hur förskolorna arbetar med barns inflytande och med demokratiska processer i den 
dagliga verksamheten. Vi har även en kategori som vi valt att kalla ”tillfälle för 
inflytande” där vi redogör när barnen har möjlighet till inflytande eller om inflytandet 
genomsyrar verksamheten. Ytterligare en kategori är ”synliggörande av barns inflytande” 
där vi framhåller om pedagogerna synliggör barnens inflytande för barnen eller inte. 
Avslutningsvis redogör vi vad barnen har uttryckt om sina möjligheter till inflytande, 
denna kategori är ”barns uttryckta tankar”. Barnen presenterar vi med fingerade namn 
och med deras ålder inom parentes. 

 

7.1 Pedagogernas definitioner 
Många av pedagogerna ansåg att inflytande är lika med att barnen ska kunna vara med 
och påverka. De uttryckte bland annat att påverka sin vardag och vad barnen vill göra har 
med inflytande att göra. Det som barnen kunde påverka var temaarbeten, den fria leken 
och olika moment såsom lekar och sånger i samlingar. Med begreppet delaktighet menar 
pedagogerna att barnen ska kunna ha sin plats i gruppen och vara med och bestämma. 
Barnen ska också kunna göra sin röst hörd genom att pedagogerna lyssnar och tar tillvara 
på barnens idéer, förslag och intressen. Pedagogerna menar vidare att barnen kan vara 
delaktiga i en aktivitet men att de kanske inte har så stort inflytande över aktiviteten, det 
vill säga att aktiviteten styrs av de vuxna. Begreppet demokrati kopplade pedagogerna 
främst till den demokratiska processen röstning. Demokrati var enligt pedagogerna att 
alla ska få säga sitt utan att man behöver tycka likadant och att barnen skall kunna rösta. 
Pedagogerna menade att alla (barnen) ska få höras och vid röstning är det majoriteten 
som vinner. Pedagogerna tyckte även att demokrati innebar att vara med och bestämma 
mer, att få besluta och att ta ansvar. Inom demokrati ansåg pedagogerna att det även finns 
rättigheter och skyldigheter.  
 

7. 2 Lyhördhet och tillåtande klimat 
Johansson (2001) menar att lyhördhet är ett aktivt förhållningssätt för en annan 
människas situation. Pedagogen måste verkligen se barnet och synliggöra barnets 
intentioner för sig själv och andra. Även Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver om 
lyhördhet i termer av ”hörstyrka”. Hon påpekar betydelsen av hur vi lyssnar på barnen. 
Om pedagogerna bara är ute efter att förmedla sin kunskap till barnen har man förlorat 
sin ”hörstyrka” och de betonar att det är viktigt att man som pedagog har en bra 
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”hörstyrka” för att skapa ett demokratiskt förhållningssätt i förskola och skola. Arnér 
(2006) menar att ett tillåtande klimat handlar om att pedagogerna är mer tillåtande inför 
barns initiativ till olika aktiviteter genom att säga ”ja” oftare än ”nej”. Vår studie visar att 
flera av pedagogerna visade på vikten av att vara lyhörd. Så här uttryckte sig pedagogen 
Anna om lyhördhet på förskolan Smultronet i sin Self report: 

 
Vi försöker vara lyhörda på barnens tankar och idéer i den dagliga 
verksamheten för att kunna ändra miljö, verksamhet m.m. Verksamheten är 
till för barnen, därför tycker jag att det är viktigt att de får vara med och 
påverka den. Val av tema m.m. görs ofta utifrån barns intresse. Jag tycker 
också att vi försöker påpeka att alla barns idéer, tankar är lika viktiga för att 
barnen ska våga prata men även lyssna och förstå att vi kan bestämma saker 
tillsammans och att alla är lika viktiga. (Anna) 

 
Pedagogen Sara som också arbetar på samma avdelning menade att det är viktigt att 
pedagogerna inte bara säger ”nej utan lyssnar på barnen”. Hon tyckte att det var viktigt 
att jobba för att barnen ska våga säga vad man tycker och tänker så att pedagogerna kan 
ta tillvara på deras tankar: ”Det är det som är demokrati” menade hon i sin intervju, ”att 
alla barn får göra sin röst hörd och att det inte bara är en som bestämmer”. Frida från 
samma avdelning ansåg att pedagogerna arbetar för att ”fånga upp barnens intressen” för 
att senare ”spinna vidare” på barnens tankar. Hon menade att det är viktigt att 
pedagogerna står för en grundstruktur i planeringen och att det är pedagogen som står för 
”aktivitetens syfte och mål”, men att barnen sedan kan påverka den planeringen åt andra 
håll. På förskolan Smultronet använde pedagogerna sig av en reflektionsbok och med 
denna menades att alla pedagoger hade tillgång att skriva i den och att alla pedagoger 
kunde läsa i den. Detta gjorde pedagogerna för att kunna få syn på sitt eget arbetssätt och 
kunna reflektera kring arbetssättet. På förskolan Lingonet talade pedagogen Cecilia i en 
intervju om hur de genom att vara lyhörda får med barnens tankar i vardagen: 
 

Vi gör det med allt, det har man ju hela tiden i bakhuvudet när vi planerar på 
måndagar, är det nåt barn som har sagt nåt de vill göra kan man tänka på det. 
Man måste kanske visa på andra aktiviteter som barnen inte tänker på, man 
måste ju erbjuda dom saker som de inte tänker. (Cecilia) 

 
Cecilia berättade om hur barnen alltid finns med i tankarna när de gör sina 
veckoplaneringar. Har barnen förslag så spinner pedagogerna vidare på detta. Samtidigt 
poängterade Cecilia att de även erbjuder andra aktiviteter för att vidga barnens vyer. 
Clara från samma avdelning på förskolan Lingonet berättade i sin self report att barnen 
får röra sig fritt i förskolans lokaler och har fri tillgång till allt material. Och genom 
samtal med pedagogen Clara talade hon om att pedagogerna försöker att bejaka barnens 
initiativ till aktiviteter. På förskolan Blåbäret berättade Marianne i sin self report att 
pedagogerna ”genomför samtal och intervjuer med barnen för att höra vad och hur varje 
barn tänker och ta deras åsikter på allvar”. På så sätt ansåg Marianne att man som 
pedagog lättare skulle kunna ta tillvara på barnens uttryckta tankar och intressen. I denna 
observation från förskolan Smultronet visar på ett tillåtande klimat genom att pedagogen 
Frida tillät barnet Tina att genomföra sin idé: 
 

Det är lugnt på avdelningen. Tre barn och två pedagoger sitter i ateljén. Ett 
barn pysslar med en kryddburk. Ett barn klipper ut bilder ur en 
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leksakskatalog och klistrar på ett papper. Ett annat barn Tina (4 år) sitter och 
syr på ett sykort. Tina vill byta färg och berättar att hon vill ha två färger på 
sitt moln. ”Får jag det?” Undrar hon. ”Javisst får du det”, svarar pedagogen 
Frida, ”men det blir lite krångligare”. Pedagogen Frida hjälper Tina att ta de 
färger hon vill ha. 

 
Här skulle det varit lätt för pedagogen Frida att säga nej, eftersom det innebär mer 
jobb/arbete med att ha två olika färgtrådar på molnet. Men hon låter Tina få bestämma, 
och hjälper Tina få sin vilja igenom. I denna observation från förskolan Blåbäret visade 
det att barnen har inflytande över vilket pålägg som ska få finnas framme på bordet, 
kalvkorv och ost var de pålägg som var tillgängliga och när Julia (5år) ber om kaviaren 
hämtar pedagogen Rut detta från kylen: 
 

Barnen sitter och äter frukost. Det är gröt och smörgåsar. Till pålägg finns 
det kalvkorv och ost. Julia (5 år): ”Skulle Rut vilja vara snäll och ta fram 
kaviaren?” 
Pedagogen Rut: ”Visst kan jag det!” Julia: (Vänd mot observatören) ”Jag 
och Ronja älskar kaviar!” 

 
Barnen visste om att det fanns tillgång till annat pålägg (kaviar) i kylen om de ville ha 
detta. Här hade barnen möjlighet att påverka vad det skulle finnas för pålägg framme och 
de var medvetna om att det fanns annat pålägg i kylen.  
 

7.3 Arbetssätt 
De tre undersökta förskolorna arbetar på olika sätt för att öka de demokratiska 
processerna. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska förskolan arbeta för att barnen ska 
förstå och handla efter demokratiska principer och delta i beslutsfattning. Denna kategori 
har vi valt att dela upp i fler rubriker så som ”röstning”, ”temaarbeten och barnens val” 
och ”material och miljö”. 
 

7.3.1 Röstning 
Ett arbetssätt som alla tre förskolorna arbetade med var röstning. Pedagogerna uttryckte 
att röstning är ett sätt för barnen för att fatta ett beslut tillsammans som rör alla inom 
förskolan. Under den här observationen synliggjordes det hur förskolan Blåbäret 
arbetade med röstning i sin vardagliga verksamhet: 
 

Alla barnen börjar med att välja varsin bok. För att sedan välja ut vilka av 
dessa böcker som ska läsas sker en omröstning med hjälp av klossar. Alla 
barnen har varsin kloss. Pedagogen Tina: ”Jag lägger fram två böcker, så får 
ni rösta på den ni helst vill lyssna på. Jag lägger fram Tomtemoster och 
Dinosaurieboken”. Barnen lägger sin kloss på den av de två böckerna de helst 
vill lyssna på. Sedan tar de den boken som fått flest röster och ger till 
pedagogen. (Tomtemoster vann) Tina: ”Hur många röster fick den?” Barnen: 
… (ohörbart) Tina börjar läsa boken Tomtemoster. 

 
Här använde sig pedagogen av röstning för att ge alla barn tillfälle att framföra sin åsikt 
och önskan om att läsa en särskild bok. Tina säger att röstning användes för att det skulle 
bli ”så rättvist som möjligt”. Sara från förskolan Smultronet berättade i sin intervju om 
hur röstning kan vara en del i demokratin och att ”det som får flest röster gäller”. Dock 
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tyckte hon att ”det är svårt med röstning bland små barn”. När de ska rösta sker det oftast 
under val av sagor vid sagostund. I en intervju med Liam (5 år) från förskolan 
Smultronet svarade han på frågan om hur man gör när man bestämmer något: 

 
Man får säga det man tycker. Och så kanske nån säger ja eller så säger man 
att man ska rösta eller så…. Eller så kan man prova den som får mest svar, 
om man säger alla på en gång.  

 
Här kan vi se att Liam har en erfarenhet av röstning på sin förskola. Pedagogerna Cecilia 
och Clara från förskolan Lingonet nämnde i sina self reports att röstning sker vid både val 
av film och sagostund. De nämnde också att i samlingar sker det röstning då de frågar 
barnen vad de vill göra och då är det majoriteten som vinner. Hart (1992) nämner några 
sätt att arbeta för att nå demokratiska processer. Ett av dessa sätt som Hart framhåller är 
att rösta och det val som majoriteten väljer vinner, han anser att det är ett sätt som passar 
väl in i demokratiska processer då alla barn får chans att vara med i beslutsfattningen.  
 
7.3.2 Temaarbeten och barnens val 
Pedagogen Tina från förskolan Blåbäret berättade i en intervju om hur de valde sitt 
pågående tema efter att ha upptäckt barnens intressen för vatten. Hon uttryckte sig så 
här: ”och då såg vi att alla barn tycker om vatten och då tog vi det som tema i år. Och 
sen intervjua vi dem också, vi frågade de vad de tycker är kul, vad dom vill göra”. 
Pedagogerna valde detta tema eftersom en stor del av gruppen hade vatten som 
gemensamt intresse, och inte endast ett fåtal barn i gruppen. I en intervju med pedagogen 
Lisa från förskolan Smultronet berättade hon om hur de formar sitt tema efter barnens 
intressen och tankar. Pedagogerna har från början bestämt temat om pinnar utifrån deras 
val av ämne för aktionsforskning. Pedagogerna upplevde att de inte synliggjorde 
matematiken i vardagen för barnen. Därför bestämde pedagogerna valet av tema, men de 
lät barnens intressen fungera som avstickare där de vinklade sitt redan pågående tema 
och fångade upp barnens åsikter. Lisa uttryckte att ”många var ju intresserade utav att 
väga och då blev det ju just det, men någon annan pratade om lika och då kanske man 
gör något utav det senare, men deras tankar finns med i planeringen”. I den följande 
intervjun med pedagogen Clara från förskolan Lingonet berättade hon om deras val av 
tema: 
 

Nu när vi planerade upp temat Bamse var det inte direkt något barn som var 
intresserad av bamse utan det var ju vi som bestämde det. Men egentligen så 
planerar vi inte så mycket inför teman utan försöker följa barnens tankar. Vi 
har ju nästan alltid med barnens tankar. Som i barnens val har de ett stort 
inflytande. Barnen är alltid med i tankarna när vi planerar för veckan. 

 
Clara berättade om att tema arbetet om Bamse bestämdes av pedagogerna. Hon framhöll 
dock att det är barnens tankar som styr hur ett tema utformas och att de egentligen inte 
planerar så mycket inför teman. Dewey (1999) framhåller att det måste finnas ett 
gemensamt intresse och mål för aktiviteten. Intresset är objektets drivkraft och då blir 
aktiviteten meningsfull.  
 
Ett annat arbetssätt för att öka barns inflytande i förskolans verksamhet är ”barnens val”. 
Det framkom i vårt resultat att två av tre förskolor arbetar med detta. I sin utsaga från 
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self reportern berättade pedagogen Cecilia från förskolan Lingonet att de arbetar med 
barnens val. Med barnens val menas att pedagogerna inför varje vecka planerar olika 
aktiviteter. Dessa aktiviteter presenteras för barnen och barnen får sedan välja vilken 
aktivitet de vill delta i. På förskolan Blåbäret arbetar de också med att barnen får välja 
aktivitet. Efter samlingen på förmiddagarna får barnen sätta upp ett kort på sig själva 
under en ”skylt” som symboliserar olika rum och aktiviteter, barnen sätter upp bilden på 
sig själva under den ”skylt” där de vill vistas efter samlingen.  
 
Med Harts delaktighetsstege (1992) i tanken kan man se att förskolorna Smultronet och 
Lingonet ligger på steg fem vad gäller deras temaarbetet. I resultatet framkommer det att 
det är pedagogerna som startat upp arbetet och bestämt valet av tema, men barnen 
informeras om syftet och deras synpunkter tillfrågas och tas på allvar. Förskolan 
Blåbäret ligger på steg sex eftersom de har tagit hänsyn till barnens intresse i större 
utsträckning vid valet av teman. Hart menar att i steg sex är uppgiften fortfarande 
vuxeninitierade men barnens tankar och åsikter finns med under hela processen. 
 
7.3.3 Material och miljö 
Ett annat resultat av vår studie visade att pedagogerna arbetar för att barnen skall få 
tillgång till material som finns på respektive förskola samt för att barnen skall kunna 
påverka sin miljö. På förskolan Smultronet har barnen möjlighet att påverka sin innemiljö 
genom att pedagogerna intervjuar barnen om vad de tycker om denna. Barnen på 
förskolan Smultronet har även möjlighet att påverka vilket material som ska köpas in till 
förskolan. Under en samling på förskolan Smultronet satt barnen i mindre grupper, en 
grupp satt tillsammans med pedagogen Frida och tittade i en leksakskatalog. 
 

Pedagogen Frida: ”Ni har möjlighet att påverka vilka leksaker vi ska köpa in. 
Det kanske inte blir som ni önskar men ni får en möjlighet att påverka. Är 
det något utomhus ni tycker att vi behöver?”. Barnen tittar i katalogen pekar 
och säger ”Den vill jag ha” ”Jag vill ha en sån”. Frida uppmanar barnen att 
fundera varför de vill ha en viss sak. Sofia: ”Jag vill ha en studsboll.” Frida 
skriver ner hennes önskan. Anton: ”Jag vill ha en skateboard”. Frida: ”En 
skateboard blir det nog inte, det kan jag säga direkt. De är ganska farliga för 
de mindre barnen och du kommer behöva en massa skydd och så”. De tittar 
vidare och pekar. Frida: ”Här finns bandyklubbor om ni skulle..” Barnen 
svarar ”Ja!”. De tittar, pratar och Frida skriver ner vissa saker vad de vill ha. 
Efter en stund säger hon: ”Det blir en lång önskelista.” Vilgot: 
”Önskelista?”. Frida: ”Ja, det är samma sak som när man skriver en 
önskelista till jul. Man får skriva `jag önskar  ́men det är inte säkert att man 
får det”. 

 
Barnen fick här möjligheten att påverka vilka leksaker som skulle köpas in till förskolan, 
men samtidigt styrde Frida deras tankar lite genom att uppmana barnen till att fundera 
över varför de vill ha en just sådan leksak. Hon kunde även säga till barnen att en leksak 
var olämplig och förklara varför. Frida var även noga med att förklara att det bara är en 
önskelista. Hon var tydlig och upprepade detta. En observation på förskolan Lingonet 
visade att barnen inte alltid fick använda det material de valde:  
 

Barnen ska få pyssla med silkespapper som de ska klistra på ett annat 
papper. Pedagogerna placerar ut barnen på olika platser vid borden. Olle (2 
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år) hoppar ner från sin stol och springer ut i hallen. Han kommer tillbaka. 
Olle: ”Jag hitta en pensel.” Pedagogen Jonna: ”Men så stor pensel behöver 
du väl inte?” Olle: ”Jo”, Pedagogen Jonna: ”Vill du inte ha en sån här liten?” 
Och håller upp en liten pensel. Olle: ”Nää.” Olle sitter med sin pensel i 
handen. Pedagogen Jonna: ”Olle ska du ha lite lim kanske?” Olle: ”Ja jag 
vill också ha lim.” Nu kommer en annan pedagog, Clara fram till Olle. 
Pedagogen Clara: ”Men det kan nog bli lite svårt med den stora penseln. Du 
får ta en liten pensel. Det blir lättare med en liten.” Hon tar den stora penseln 
från Olle och ger honom en liten. Olle tar emot penseln och sitter nu och 
pysslar med silkespappret. Han river loss små bitar och sätter dessa på sitt 
papper. 

 
Utifrån den här observationen kunde vi se att barnet valde ett material och sedan valde 
pedagogen utifrån sina egna erfarenheter att barnet ej skulle få använda detta material. 
Arnér (2006) betonar att pedagoger ofta tar mycket för givet när det gäller barns initiativ 
till aktiviteter och med detta menas att pedagogerna inte alltid reflekterar över sitt 
handlande.  
 

7.4 Tillfälle för inflytande 
Arnér (2006) poängterar att barns inflytande inte ska vara en enskild aktivitet, utan bör 
vara integrerat i hela verksamheten. I vårt resultat kan vi utläsa att så inte alltid är fallet.  I 
ett informellt samtal med Anna från förskolan Smultronet berättade hon om att hon 
ibland kan uppleva dagarna som väldigt uppdelade för barnen. Hon ansåg att barnen inte 
har en hel dag att leka på, utan att alla dagar ofta har någon slags aktivitet inplanerad. 
Detta gör att barnen inte har inflytande över hela sin dag. Observation från förskolan 
Smultronet: 

 
Alla barnen vill lyssna på en cd skiva ”Bamse disco”. Pedagog hjälper 
barnen att få igång cd-spelaren. Sedan får barnen vara ensamma i rummet 
och dansa till hög musik. Leken avslutas när pedagogen säger till att det är 
dags för gemensam sångsamling inne på en annan avdelning. 

 
Detta är ett exempel på hur barnens inflytande påverkades av de vuxenstyrda 
aktiviteterna. I ovanstående observation hjälpte pedagogerna barnen att få sin vilja 
igenom, men leken måste stoppas när man ska gå på gemensam sångsamling. Pedagogen 
Marianne från förskolan Blåbäret berättar nedan vad barnen svarat på frågan om vad de 
vill bestämma om och hur tiden kan uppfattas som ett problem. Marianne nämner också 
att det inte går att tillåta allt utan att det måste finnas en ”slags balansgång över vad som 
ska vara tillåtet och inte”. Marianne uttrycker att barnen behöver ha ”fasta ramar” och 
pedagogerna är den som ska ”ha vuxenansvaret”. Samtidigt poängterar hon även att 
barnen kan ha inflytande inom de fasta ramarna. 
 

Pedagogen Marianne: Så säger dom, ja jag bestämmer vad jag vill göra efter 
samlingen. Det kan dom ju sätta ord på sådär. Att dom bestämmer… dom 
vill bestämma att dom vill vara inne mer. Det här, vi måste gå ut. Vi måste 
äta. Det kommer ofta fram att… det känns som att dom skulle vilja ha 
mycket mer koll, eller bestämma mer över det.  
Intervjuaren: Kanske tiderna… 
Pedagogen Marianne: Ja, jag tror det. Lite mer så att… Ett barn kan ju inte 
uppfatta tiden lika lätt, och då tycker dom att dom blir avbrutna kanske… 
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Nämen vi sitter ju här och ritar nu, vi vill inte äta nu. Vi kanske vill äta om 
en halvtimme när vi är hungriga. 

 
Cecilia på förskolan Lingonet talade i en intervju om i vilken grad barnen har inflytande i 
verksamheten ”middagar kan de ju inte bestämma över själva, de kan ju ha inflytande 
över mycket, de kan inte ha inflytande över rutinerna, men samtidigt när man har 
fruktstunden att de kan äta frukten under tiden de leker”. Cecilia berättade om att det 
fanns saker som barnen inte kan ha så mycket inflytande över, rutiner som anses vara 
orubbliga.  
 
Om vi ser till förskolornas hela arbete med barns inflytande kan vi koppla detta till Harts 
(1992) delaktighetsstege. I vårt resultat kan vi se att förskolan Smultronet och Blåbäret 
ligger på steg sex på delaktighetsstegen. Vi kan utläsa att de flesta aktiviteter är vuxen 
initierade, men barnen är med i hela processen och har möjlighet att påverka besluten. 
Förskolan Lingonet verkar ligga på mellan steg fyra och steg fem. Anledningen till att 
förskolan Lingonet ligger på något lägre steg i delaktighetsstegen beror på att det inte 
framkommit i vårt resultat att de intervjuar eller observerar eller samtalar med barnen för 
att fånga upp deras intressen och tankar.  Men i barns lek tycker vi oss utläsa att de tre 
förskolorna ligger på steg sju på delaktighetsstegen. Här handlar det om att förskolorna 
ordnar en god miljö och mångfald av material som stimulerar barnens lek. På förskolan 
Smultronet har vi sett att barnen har möjlighet att påverka vilka material som ska köpas 
in. Alla tre förskolorna är tillåtande vad gäller att barnen har tillgång till mycket material. 
 

7.5 Synliggörande av barns inflytande 
I det här avsnittet redovisar vi för hur barns inflytande synliggörs för barnen själva i 
verksamheten. Johansson (2001) menar för att fånga barnets intentioner krävs det att 
pedagogen verkligen ”ser” barnet och kan synliggöra dennes intentioner både för sig själv, 
för barnet och för andra.  
 
Under en intervju med pedagogen Anna från förskolan Smultronet uttryckte hon 
arbetslagets svårigheter med att synliggöra barns inflytande för barnen själva: 

 
Det kan jag säga att det är vi nog lite dåliga på. Det skulle man ju säkert 
kunna ha mer bild på. Vi har ju en dagbok och där kommer det ju lite fram 
vad barnen ha tyckt och tänkt och så. Men vi skulle ju kanske kunna säga 
mer att.. nu gör vi detta för att ni ville det. Det gör man ju ibland. Men att det 
skulle man säkert kunna göra mycket mer så. 

 
Här framkom det att Anna tyckte att de är dåliga på att synliggöra barns inflytande för 
barnen. Hon uttryckte att de som pedagoger kanske kunde säga mer att ”nu gör vi detta 
för att ni (barn) vill det”. Sara från förskolan Smultronet berättade i en intervju att de inte 
tror att barnen vet om att pedagogerna ”spinner vidare” på deras tankar. Det framkom 
även att hon upplever att de är dåliga på att synliggöra det för barnen. Men att hon skulle 
vilja bli bättre på ”att ge barnen feedback tillbaka”. Marianne från förskolan Blåbäret 
skrev i sin self report om att inflytandet blir synliggjort för barnen främst under barnens 
val, då pedagogerna till exempel säger ”det här har xxx (barnets namn) valt och 
påverkat”. Clara från förskolan Lingonet berättade i en intervju att hon skulle vilja 
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förbättra arbetet med barns inflytande i förskolan genom att ”barnen ska bli mer 
medvetna om att de har ett inflytande i förskolan”.  
 

7.6 Barnens uttryckta tankar  
Björkman (2007) skriver att barnkonventionen, konventionen om barns rättigheter har 
fyra grundprinciper. En utav dessa är barns rätt till respekt för sina åsikter och rätten att 
utefter mognad få möjligheten att få delta i frågor som rör dem. Regeringskansliet (2006) 
skriver att man generellt i barnkonventionen kan läsa om barns rätt att få uttrycka sig i 
olika sammanhang som för barnen känns betydelsefulla. I vårt syfte ingick det att ta reda 
på hur barnen uttryckte sina möjligheter till inflytande på sina respektive förskolor.  
 
Eftersom denna studie handlar om barns inflytande och demokratiska processer ansåg vi 
det vara av stor vikt att lyfta fram barnens åsikter och uttryckta tankar. I detta avsnitt 
redogör vi vad vi fick reda på under våra barnintervjuer. De flesta barnen uttryckte att de 
har ett inflytande i förskolan. När vi frågade barnen om deras fröknar lyssnar på dem 
svarade majoriteten av barnen ”ja” medan några barn uttrycker att deras fröknar lyssnar 
på dem ibland. Elin (5 år) från förskolan Lingonet svarade bland annat på frågan om hon 
får göra vad hon vill för sina fröknar ”ja men inte precis när som helst”. Ett barn Staffan 
(4 år) från förskolan Blåbäret uttryckte i en intervju att han får välja vad han vill göra och 
detta får han välja under samlingen. Så här svarade Melker (5 år) från förskolan 
Smultronet: 
 

Intervjuaren: Men om du vill hitta på något, brukar du då få göra det som du 
vill? 
Melker: Inte ibland? 
Intervjuaren: Nähä, varför inte det då? 
Melker: För att fröknarna säger det. 
Intervjuaren: Okej, varför tror du att de säger det? 
Melker: För att de tycker att det är för hemska saker som att slåss. Eller att 
box.. köra brottning 

 
Melker uttryckte här sin förståelse för att man inte alltid kan göra vad man vill. Att slåss 
och boxas anses inte vara okej, och det är därför en sak som han inte får göra även om han 
skulle vilja detta. Majoriteten av barnen kom ihåg att de någon gång har fått bestämma 
något men några få barn kom inte ihåg något specifikt tillfälle där de har fått vara med och 
bestämma något. Elin (5 år) från förskolan Lingonet svarade: ”nej, det har jag aldrig fått” 
och Lina (4 år) från förskolan Blåbäret svarade: ”nej, det vet jag inte”. I en intervju med 
Staffan (4 år) från förskolan Blåbäret uttryckte han sina uppfattningar om att få vara med 
och bestämma: 
 

Intervjuaren: Kommer du ihåg någon gång då du fått vara med och 
bestämma om vad ni ska göra härpå förskolan? 
Staffan: Jag bestämde att vi skulle gå till skogen. 
Intervjuaren: Vad tänker du på när jag säger ordet bestämma? 
Staffan: Att man ska bestämma något. Man får sätta kortet under där man 
vill leka. Några får vara i kuddrummet och några i byggrummet. 

 
Liam (5 år) från förskolan Smultronet uttryckte i en intervju om när han fick vara med och 
bestämma något på sin förskola: 
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Intervjuaren: Kommer du ihåg någon gång då du har varit med och 
bestämma vad ni ska göra här? 
Liam: ja, jättemånga gånger 
Intervjuaren: Kommer du ihåg någon speciell gång? Att du har sagt att det 
här skulle jag vilja göra och så har ni gjort det? 
Liam: Det var någon gång för jätte länge sedan. Det var på xxx (på den förra 
förskolan) och vi hade de här kuddarna. Då sa jag: Kan vi inte bygga en 
tron? Och så gjorde vi det. 

 
Liam berättade att han kom ihåg att han har fått vara med och bestämma många gånger. 
Han berättade om en gång för längesen där han frågade sina fröknar om han fick bygga 
en tron av kuddar och det fick han. I en gruppintervju med tre barn Tanja (5 år), Sture (4 
år) och Tor (4 år) från förskolan Lingonet, framkom det att alla tre barnen mindes någon 
gång då de fått vara med och bestämma. Tor till exempel sa att han fått bestämma att han 
skulle spela data. 
 

7.7 Resultatsammanfattning 
Lyhördhet har varit ett genomgående tema i våra svar från våra pedagogintervjuer och self 
reports. Pedagogerna försöker lyssna in barnen och väva in deras intressen under 
planeringar inför både aktiviteter och teman. Vi upplevde att pedagogerna i möjligaste 
mån försökte utforma verksamheten utefter barnens intressen och tankar. Dock visade det 
sig att det inte alltid var möjligt att utgå från barnens idéer, det fanns tillfällen då 
pedagogerna ansåg att barnen inte hade möjlighet till inflytande. Dessa tillfällen var 
främst under rutinsituationer såsom måltider, utevistelser och vuxenstyrda aktiviteter. 
Däremot försökte pedagogerna arbeta för att skapa ett tillåtande klimat där de reflekterade 
innan de sa ”nej” inför barnens önskningar. Även våra observationer bekräftade detta. I 
några observationer såg vi att pedagogerna förklarade för barnen varför de inte kan eller 
fick sin vilja igenom. Resultatet visade att pedagogerna försökte ge barnen inflytande över 
den omgivande miljön samt förskolans material. Även här visade det på ett tillåtande 
klimat. Pedagogerna på de tre förskolorna försökte ge barnen inflytande över sitt 
temaarbete. De försökte ”spinna vidare” på barnens tankar och idéer och en förskola har 
även utgått från barnens intressen då de valt sitt tema. I våra barnintervjuer framkom det 
att de flesta barnen upplevde att de har inflytande och att deras fröknar lyssnar på dem. 
Dock visade det sig att ett fåtal barn inte kunde minnas något specifikt tillfälle då de fått 
bestämma, dessa barn uttryckte ändå att deras fröknar lyssnar på dem och är 
tillmötesgående. 
 
Ett arbetssätt som framkom under vår studie var att pedagogerna arbetade med röstning.  
De använde sig utav röstning för att göra barnen delaktiga vid beslut och även för att få 
ett rättvist beslut under specifika tillfällen såsom bokval vid sagostund. Pedagogerna 
ansåg också röstning som ett arbetssätt för att ge varje barn chansen att göra sin röst hörd. 
Pedagogerna på två av våra undersökta förskolor använde sig även utav att barnen fritt 
fick välja aktivitet dagligen. Barnen hade också inflytande över materialet på sina 
respektive förskolor. På en förskola hade även barnen möjlighet att påverka sin innemiljö 
genom att få närvara och framföra sina åsikter vid inköp av leksaker. 
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Ett tydligt resultat av vår studie var att alla pedagoger på våra tre undersökta förskolor 
uttryckte att de behövde bli bättre på att synliggöra arbetet med inflytande för barnen. De 
ville att barnen skulle kunna se och sätta ord på vad de får bidra med och bestämma om i 
verksamheten. 
 

8. Diskussion 
Det här avsnittet startas med en resultatdiskussion där vi diskuterar vårt framkomna 
resultat. Resultatet kopplas ihop med vår teoretiska ram och annan relevant litteratur som 
redogjorts för i vårt bakgrundskapitel. Vi redogör även för egna slutsatser och råd för 
fortsatt forskning inom vårt valda undersökningsområde.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

8.1.1 Lyhördhet och tillåtande klimat – en viktig del i arbetet 
En genomgående röd tråd i vårt resultat är att pedagogerna strävar efter att vara lyhörda 
för barnens idéer och skapa ett tillåtande klimat. Pedagogen Anna från förskolan 
Smultronet beskriver i sin self report att pedagogerna försöker vara lyhörda inför barnens 
tankar och idéer och att det är viktigt att barnen får vara med och påverka verksamheten. 
Även pedagogen Cecilia på förskolan Lingonet berättade att de försöker vara lyhörda och 
att de försöker spinna vidare på barnens idéer. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska 
förskolans verksamhet utformas efter barnens intressen och behov. Även Dewey (1999) 
betonar vikten av att lärare tar hänsyn till varje barns behov, intresse och begåvning så att 
uppgiften eller verksamheten känns meningsfull för barnet och för att underlätta lärandet. 
Dewey menade att intresset är objektets drivkraft. Genom att pedagogerna är lyhörda 
inför barnen, skriver i reflektionsbok för att syliggöra sitt arbetssätt och reflektera kring 
det, samt genom att använda sig utav observation och intervjuer för att fånga upp barnens 
intressen, så anser vi att alla tre undersökta förskolor försöker sträva mot att arbeta med 
barns inflytande och de demokratiska processerna. Utifrån vårt resultat menar vi att 
inflytande medför en öppning för demokratiska processer likaså påverkar demokratiska 
processer en öppning för inflytande. Det blir en växelvis påverkan. 
 
 Arnér (2006) skriver att det är viktigt att pedagoger har möjlighet att synliggöra sitt eget 
förhållningssätt och reflektera över sådant som tas för givet. Arnérs studie visar att när 
pedagogerna började reflektera mer över sitt handlande så förändrades deras 
förhållningssätt till barns initiativ. Vi anser att genom att pedagogerna på förskolan 
Blåbäret genomför barnintervjuer och personalen på förskolan Smultronet både har en 
reflektionsbok som de skriver i samt genomför intervjuer i barngruppen så strävar 
pedagogerna på dessa två förskolor emot att uppnå ett medvetet förhållningssätt. Vi anser 
även att pedagogerna är på god väg att utveckla en bra ”hör styrka”, något som enligt 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) krävs för att kunna vara lyhörda och skapa ett 
demokratiskt samhälle. 
 
Vidare kunde vi utläsa i vårt resultat att pedagogerna på våra tre undersökta förskolor 
strävar efter att skapa ett tillåtande klimat. På förskolan Smultronet menar pedagogen 
Sara att man inte bara bör säga ”nej” till barnen utan även ”lyssna på” dem. Detta 
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påstående stärks av en observation som gjordes på Smultronet. Ett barn satt och sydde på 
ett sykort. Barnet ville ha två olika färgtrådar när hon sydde sitt moln. Barnet undrade om 
hon fick det. Pedagogen Frida svarade att ”javisst får du det, men det blir lite 
krångligare”. Så även om uppgiften skulle bli besvärligare hjälpte Frida barnet att få sin 
vilja igenom. Även en observation från förskolan Blåbäret tyder på att pedagogerna har 
ett tillåtande klimat. Här ville ett barn Julia ha kaviar som pålägg fast det inte var 
framdukat. Så trots att det fanns både ost och kalvkorv på bordet såg pedagogen Rut inga 
hinder att gå och hämta kaviaren i kylskåpet och på så sätt tillgodose barnets önskan. 
Pedagogerna Clara och Cecilia från förskolan Lingonet nämner i samtal och sina self 
report att barnen har fri tillgång till allt material och fri tillgång till förskolans lokaler, 
Clara nämner bland annat i ett samtal att de försöker bejaka barnens initiativ till 
aktiviteter. Arnér (2006) menar att det är lättare att säga ”nej” till barns initiativ än att 
bejaka dem. Men när pedagogerna istället medvetet säger ”ja” istället för ”nej” får barnen 
mer inflytande över verksamheten. Hon menar att det handlar om att förstå att barns 
inflytande inte skapar kaos och oreda i barngruppen.  
 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (1999) är det betydelsefullt att pedagogen har 
en tilltro till barnets egen förmåga och ser barnets kompetens. Ett sätt att få reda på 
barnens tankar och kunna spinna vidare på dessa är genom att intervjua och observera 
barnen. Enligt Qvarsell (2003) måste den vuxne kunna inta ett barnperspektiv för att 
kunna se till barnets bästa. Hon menar att barnsyn handlar om hur den vuxne ser på barn. 
Vidare menar Qvarsell att vuxna måste lyssna in barnen för att få kunskap om hur barnen 
upplever sin omvärld. Ett sätt att skaffa sig kunskap om barnens intressen och 
erfarenheter kan vara genom observation och barnintervjuer. Marianne på förskolan 
Blåbäret berättade i sin self report att de genomför intervjuer och samtal med barnen för 
att få reda på hur varje barn tänker. Även på förskolan Smultronet intervjuar personalen 
barnen för att få veta vad barnen tyckte om sin innemiljö för att barnen skulle få 
möjlighet att påverka miljön inomhus. På Smultronet förde också pedagogen Frida en 
dialog med barnen om vilka leksaker barnen önskade köpa in till avdelningen.  
 
Just kommunikation och interaktioner ansåg Vygotskij (1999) var viktiga faktorer för 
människans hela utveckling. Säljö (2000) menar att det är språket och samspelet som är 
länken mellan barnet och omgivningen. Även Dewey (1999) talar om betydelsen att två 
parter, i detta fall en pedagog och barnen, får chans att ge och ta av varandra. Vi anser att 
pedagogen Frida möjliggör en samtalssituation genom att prata och lyssna på barnen vad 
de är intresserade av, vilka leksaker de vill köpa in till avdelningen. Samtidigt är Frida 
noga med att förklara varför barnen inte alltid får som de vill. När ett barn ville köpa in 
en skateboard till avdelningen berättade Frida att det nog inte skulle gå eftersom en 
skateboard kunde vara farlig för de mindre barnen. Shier (2001) poängterar att barns 
inflytande inte innebär att barnet alltid får sin vilja igenom, utan det innebär att man 
verkligen lyssnar på barnet. Däremot är det viktigt att barnet blir informerat om varför 
barnets önskan inte var genomförbar. Detta anser vi att Frida gör tydligt och bra. Vad 
gäller kommunikation på förskolan Lingonet har detta inte nämnts i någon intervju och 
syns inte heller i någon observation, men vi utgår från att det finns någon form av 
kommunikation mellan barn och pedagoger trots detta. 
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I vårt resultat kan vi utläsa att alla tre förskolorna försöker involvera barnens tankar och 
intressen i deras arbete med tema. Förskolan Blåbäret är den enda förskola som utgår från 
barnens intressen redan när de bestämde sitt tema vatten. Pedagogerna såg att barnen på 
förskolan visade intresse för vatten och bestämde därför att ha det som tema. Barnen hade 
vatten som ett gemensamt intresse. Dewey (1999) menar när man genomför en aktivitet 
är det viktigt att det finns ett gemensamt intresse och mål för aktiviteten. På de andra 
förskolorna Smultronet och Lingonet har pedagogerna själva bestämt temat, men de låter 
barnen ha inflytande över själva innehållet. Pedagogen Frida på förskolan Smultronet 
berättade i en intervju att de låter barnens intresse styra åt vilket håll temat ska utvecklas. 
Pedagogen Clara från förskolan Lingonet berättade i sin intervju att de inte planerar sina 
teman så mycket utan försöker istället följa barnens tankar. Om man kopplar just 
förskolornas temaarbete till Harts delaktighetsstege (1992) kan man se att förskolorna 
Smultronet och Lingonet ligger på steg fem. Det är de vuxna som initierat uppgiften, det 
vill säga bestämt valet av tema, men barnen informeras om syftet och deras synpunkter 
tillfrågas och tas på allvar. Förskolan Blåbäret ligger på steg sex eftersom de har tagit 
hänsyn till barnens intresse i större utsträckning vid valet av teman. Hart menar att i steg 
sex är uppgiften fortfarande vuxeninitierade men barnens tankar och åsikter finns med 
under hela processen. Sinclair (2004) menar att det är väldigt viktigt att barnen känner att 
deras tankar och åsikter tas tillvara på eftersom detta leder till att barnen får större 
självförtroende. Barnen känner att deras tankar betyder något. Strandberg (2006) 
poängterar att förskolorna måste erbjuda barnen fler möjligheter att interagera och 
påverka. Enligt Vygotskij (1999) är människan en kommunikativ varelse. Vi anser att 
kommunikationen mellan pedagogerna och barnen är avgörande för hur arbete med barns 
inflytande blir. 
 
Lisa på förskolan Smultronet talar även om att man ska lyssna in barnens tankar vid 
planering, hon tycker att det är pedagogen som ska stå för en viss grundstruktur i 
planeringen. Och att det är pedagogen som står för aktivitetens syfte och mål. Pedagogen 
Cecilia på förskolan Lingonet berättar i sin intervju att hon anser det viktigt att 
pedagogerna även erbjuder barnen andra aktiviteter, aktiviteter som barnen kanske inte 
själva tänker på. På förskolan Blåbäret berättar pedagogen Marianne att det är en 
balansgång om vad barnen ska bestämma över. Barnen behöver ha fasta ramar och 
pedagogerna är den som ska ha vuxenansvaret. Men hon poängterar även att barnen kan 
ha inflytande inom de fasta ramarna. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) nämner 
att pedagoger kan tycka det är svårt att veta hur de ska involvera barnen och i vilka 
situationer barnen kan vara med och bestämma.  
 
Arnér (2006) menar, som vi tidigare nämnt, att ett arbetssätt som grundar sig på kunskap 
och reflektion ger möjligheter till barns inflytande. I en observation på förskolan 
Lingonet kunde vi se hur två pedagoger inte låter barnet välja det material som barnet 
själv valt. Pojken i observationen hade valt en stor pensel som han vill använda. Men 
pedagogen Jonna verkade anse att penseln inte var lämplig för pojken, utan vill att han 
ska använda en mindre pensel. Hon försökte prata med honom om att välja en mindre 
pensel. Men pojken vill inte detta. Då kommer pedagogen Clara fram och byter ut den 
stora penseln mot en mindre samtidigt som hon säger att det nog blir lättare med den lilla 
penseln.  Arnér (2006) menar att pedagoger tar mycket för givet när det gäller barns 
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initiativ till aktiviteter. Det finns vissa regelsystem som är inrutade i förskolan, 
exempelvis alla ”måste” och ”får inte”. Vi tolkar denna situation som om pedagogen 
Clara tar för givet att den stora penseln skulle bli för svår för pojken att använda och 
därför bytte hon ut den till en mindre.   
 

8.1.2 Tillfälle för inflytande –  genomsyrar inte arbetet 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) har gjort en studie där de jämför hur barnen 
upplever sina möjligheter till inflytande beroende på om de gick på en förskola med hög 
kvalitet eller låg kvalitet. I deras analys visade det sig att majoriteten av barnen upplevde 
att de fick bestämma över den egna leken, vissa aktiviteter, sina tillhörigheter och över 
sig själva. Resten bestämdes dagligen av pedagogerna. Det barnen inte hade inflytande 
över var bland annat rutiner, lärarstyrda aktiviteter och själva organisationen. I vår studie 
har vi i stort sett kommit fram till samma resultat. Pedagogen Anna från förskolan 
Smultronet berättar i ett informellt samtal om att hon kunde uppleva dagarna som 
uppdelade, och att barnen aldrig hade en hel dag att ”bara” leka på. Detta har vi även sett 
i en observation från samma förskola då barnen var i ett rum och dansade till musik, när 
en pedagog avbröt dem för att tala om att det var dags för sångsamling. Cecilia på 
förskolan Lingonet påpekade i en intervju att rutiner är något som barnen inte kan 
påverka. En sådan rutin, kan som hon nämner, vara måltidssituationerna. Marianne från 
förskolan Blåbäret berättar om hur hon uppfattade det som att barnen i hennes barngrupp 
kan tycka att de blir avbrutna under aktiviteter när det är dags för, även här, exempelvis 
måltid.  Marianne påpekar även att hon kände det som om barnen vill ha mer inflytande 
över tiden.  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) betonar att inflytande över rutiner och 
organisation förekommer i väldigt liten utsträckning både hos förskolor med låg kvalitet 
och hos förskolor med hög kvalitet.   Men hos förskolor som betecknas med hög kvalitet 
uppmuntrades och berikades barnens lek mer än på förskolor som betecknades med låg 
kvalitet. Barn som gick på en förskola med hög kvalitet upplevde även att pedagogerna 
lyssnar på dem och att pedagogerna vet vad barnen har för intressen. Detta visar även vårt 
resultat. Eftersom pedagogerna på de tre förskolorna är lyhörda för barnen och de har 
även tillgång till förskolans material, dessutom uttrycker de flesta barnen på de tre 
undersökta förskolorna att de tycker att pedagogerna lyssnar på dem. Alltså anser vi att vi 
kan känneteckna våra tre förskolor som förskolor med hög kvalitet.  
 
Om vi ser till förskolornas hela arbete med barns inflytande kan vi koppla detta till Harts 
(1992) delaktighetsstege. Vi kan utläsa av vårt resultat att förskolan Smultronet och 
Blåbäret ligger på steg sex på delaktighetsstegen. Vi har sett och hört i våra svar från 
intervjuer och self report att de flesta aktiviteter är vuxen initierade, men barnen är med i 
hela processen och kan påverka besluten. Vad gäller förskolan Lingonet verkar förskolan 
ligga på mellan steg fyra och steg fem. I steg fyra som är den vanligaste nivån, enligt 
Hart, blir barnen tilldelade en uppgift, men blir informerade om syftet. I steg fem 
tillfrågar pedagogerna om barnens synpunkter och barnen blir även informerade om 
uppgiftens syfte. Anledningen till att förskolan Lingonet ligger på något lägre steg i 
delaktighetsstegen beror på att det inte framkommit i vårt resultat att de intervjuar eller 
observerar eller samtalar med barnen för att fånga upp deras intressen och tankar.  Men i 
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barns lek tycker vi oss att vi kan utläsa att de tre förskolorna ligger på steg sju på 
delaktighetsstegen. Hart menar att detta är det steg som lättast hittas i barnens fria lek. 
Det handlar om att förskolan ordnar en god miljö och mångfald av material som 
stimulerar barnens lek. På förskolan Smultronet har vi sett att barnen har möjlighet att 
påverka vilka material som ska köpas in. Alla tre förskolorna är tillåtande vad gäller att 
barnen har tillgång till mycket material. 
 
8.1.3 Synliggöra inflytandet 
Utifrån vår undersökning har det visat sig att pedagogerna uttrycker att de i viss mån är 
”dåliga på” att synliggöra barnens inflytande för barnen. Johansson (2001) menar för att 
fånga barnets intentioner krävs det att pedagogen verkligen ”ser” barnet och kan 
synliggöra dennes intentioner både för sig själv, för barnet och för andra. Pedagogen Anna 
från förskolan Smultronet uttryckte arbetslagets svårigheter med att synliggöra barns 
inflytande för barnen själva, att de var dåliga på det och att de skulle kunna göra det 
bättre. Vi anser för att få mer djup i arbetet med barns inflytande krävs det att 
pedagogerna synliggör detta både för sig själva och för barnen i större utsträckning än vad 
de gör. Marianne från förskolan Blåbäret talade om hur de försöker synliggöra barns 
inflytande genom att påpeka för barnen vilka val de har gjort. Enligt Säljö (2000) är 
språket och samspelet länken mellan barnet och omgivningen. Vi kan utläsa från vårt 
resultat att alla pedagoger från våra tre undersökta förskolor uttrycker att de vill bli bättre 
på att synliggöra barnens inflytande för barnen.  
 
8.1.4 Förskolornas olika arbetssätt 
I vår undersökning har det visat sig att våra tre undersökta förskolor kopplar röstning som 
ett arbetssätt där man arbetar med demokratiska processer. I Lpfö98 (Skolverket, 1998) 
kan man läsa att förskolans verksamhet ska bedrivas i demokratiska former. I 
pedagogernas definitioner av demokrati som begrepp kan vi utläsa att de flesta pedagoger 
uttrycker att det innebär att alla får säga vad de tycker, och att majoriteten bestämmer. På 
förskolan Blåbäret använde man sig av röstning med klossar när det var dags för val av 
bok vid läsvilan. Även Cecilia och Clara från förskolan Lingonet nämnde i sina self 
reports att de använde sig av röstning vid både val av film och val av bok. Sara från 
förskolan Smultronet berättade i sin intervju att hon anser röstningen vara en del av 
demokratin, men att hon kunde uppleva en svårighet att använda sig utav röstning med 
små barn. När de på förskolan Smultronet använder sig av röstning är det även här oftast 
vid val av böcker. Sinclair (2004) skriver om artikel 12 och om hur den betonar barns rätt 
att få göra sin röst hörd. Vidare skriver Sinclair att beslutsfattningen förbättras genom att 
involvera barnen, detta genom att besluten blir mer förankrade i verksamheten. Även 
Hart (1992) nämner röstning som ett passande arbetssätt, eftersom alla barn har möjlighet 
att få delta i beslutsfattningen.  
 
Ett annat arbetssätt som framkom i vårt resultat på två av våra tre förskolor var ”barnens 
val”. Både förskolorna Blåbäret och Lingonet arbetar med detta. ”Barnens val” går till på 
så sätt att barnen sätter en bild på dem själva under en ”skylt” som symboliserar olika 
aktiviteter och rum. På detta sätt har barnen inflytande över vad de vill vara och vad de 
vill göra. Dock har det inte framkommit om förskolan Smultronet arbetar på något 
liknande sätt. Däremot har vi sett i observationer att barnen har möjligheter till val då 
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barnen har stor tillgång till fri lek. Genom den fria leken kan barnen på sätt påverka sin 
vardag.  
 
Artikel 12 i barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) betonar vikten av barns rätt att 
göra sin röst hörd och påverka sin egen situation. Även Lpfö98 (Skolverket, 1998) 
framhåller betydelsen av att barnens intressen ska ligga till grund för verksamhetens 
utformning. Utifrån detta tolkar vi det som att barnen har möjlighet att påverka sin vardag 
på både förskolan Blåbäret och Lingonet. Eftersom detta nämns i två betydelsefulla 
styrdokument anser vi att detta är något som är viktigt att arbeta med. 
 
8.1.5 Barnen uttalar sig om sina möjligheter till inflytande 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) kännetecknas en förskola av hög 
kvalité att barnen får vara med och bestämma och att pedagogerna lyssnar på dem. Dessa 
barn hade också möjlighet att påverka sin verksamhet samt att förskolans regler var 
flexibla. I våra barnintervjuer har det framkommit att de flesta barnen upplever att de har 
inflytande och att deras fröknar lyssnar på dem. Elin (5år) på förskolan Lingonet svarade 
”ja, men inte precis när som helst” på frågan om hon får göra vad hon vill för sina 
fröknar. Melker (5år) från förskolan Smultronet uttryckte att han inte alltid brukar få som 
han vill medan Staffan (4år) från förskolan Blåbäret svarade att han får göra allt som han 
vill.  Däremot visade det sig att ett fåtal barn inte kunde minnas något specifikt tillfälle då 
de fått bestämma, dessa barn uttryckte ändå att deras fröknar lyssnade på dem.  

8.2 Didaktiska konsekvenser 

Lpfö98 (Skolverket, 1998) understryker att barns intressen och behov skall prägla 
verksamheten och att barns idéer och tankar skall uppmuntras av pedagogerna. Förskolan 
grundar sig på de demokratiska värderingar som finns i vårt samhälle. Därför skall barnen 
ges möjlighet till inflytande efter barnens egna förutsättningar. Även Barnkonventionen 
(Regeringskansliet, 2006) poängterar vikten av barns rättigheter att göra sin röst hörd och 
deltagande, rätten att påverka sin vardag. Vi anser att dessa delar är grundläggande 
principer för verksamma pedagoger. I vår studie har vi sett att de tre undersökta 
förskolorna arbetar medvetet med barns inflytande och demokratiska processer dock 
uttrycker pedagogerna att de vill bli bättre på att arbeta med detta. Våra slutsatser är att 
pedagogerna arbetar med barns inflytande och med demokratiska processer men att det 
inte är genomsyrat i hela verksamheten. Vidare anser vi att pedagogerna bör arbeta mer 
för att synliggöra barns inflytande både för dem själva och för barnen. Något som även 
Johansson (2001) poängterar är för att fånga barnets intentioner krävs det att pedagogen 
verkligen ”ser” barnet och kan synliggöra dennes intentioner både för sig själv, för barnet 
och för andra. Utifrån detta anser vi att det krävs en ständigt pågående reflektion för att 
bli en medveten pedagog. Arnér (2006) betonar för att pedagogerna skall kunna arbeta 
med barns inflytande och synliggöra detta för barnen, krävs det att de förändrar sitt 
förhållningssätt genom pågående reflekterande, samt att detta synliggörs för dem själva.  
 
I vårt resultat framkom det att en av förskolorna jobbade med att skriva i en 
reflektionsbok, detta för att synliggöra sitt egna arbetssätt och fånga upp barnens tankar. 
Vi anser att det är en bra arbetsmetod men vi tycker även att det ständigt ska föras en 
aktiv dialog i arbetslaget. Detta för att synliggöra alla pedagogers förhållningssätt och för 
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att förankra reflektionen som ett viktigt redskap i arbetet med barns inflytande och med 
demokratiska processer.  Vi anser att intervjua och observera är ett bra och viktigt 
verktyg för att få syn på barnens tankar och intressen. Något som även Qvarsell (2003) 
framhåller och detta främst för att kunna inta ett barnperspektiv. Just förmågan att inta ett 
barnsperspektiv samt pedagogens barnsyn och förhållningssätt anser vi vara avgörande 
för hur förskolans verksamhet utformas.  
 
Barnen har varit en viktig del i vår studie detta eftersom de är huvudpersoner i förskolans 
verksamhet. Förskolan skall som vi poängterat ovan enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) 
utformas efter barnens intressen, tankar och behov. Något som vi anser att verksamma 
pedagoger ej får försumma i sitt arbete med barnen. Majoriteten av barnen i vår studie 
uttrycker att de har någon gång fått vara med och bestämma någon aktivitet på förskolan 
samt att de framhåller att deras fröknar lyssnar på dem. Av vårt resultat kan vi utläsa att 
de flesta barn är nöjda med sin förskola och dess verksamhet dock kan vi tycka att barnen 
borde ges mer möjlighet till inflytande än vad de redan har. Inflytande och demokratiska 
processer är för oss något som pedagoger skall jobba med varje dag och hela tiden i 
förskolans verksamhet. Det är inget som kan prioriteras bort på grund av tidsbrist, 
resursnedskärningar, olika barnsyn eller förskolans traditionella regelsystem. Barnen har 
rätt till inflytande (Regeringskansliet, 2006).  
 
I vårt arbete framkommer inte vårdnadshavarnas roll, vilket är ett medvetet val, men vi 
anser trots detta att deras roll är betydelsefull för arbetet med barns inflytande. Detta för 
att genom ett nära samarbete med vårdnadshavarna ges möjligheten att förankra arbetet 
med inflytande även utanför förskolans väggar. Vårdnadshavarna får även en större 
inblick i förskolans arbetssätt.  
 
Vi tycker att det är viktigt att ha i åtanke att även om inflytande är en rättighet för barnen 
som finns med i styrdokument som Lpfö98 och barnkonventionen så anser vi att det inte 
betyder att barnens ord gäller i alla lägen. Barnen ska inte ta över hela verksamheten, för 
barn är barn och pedagogerna har ett vuxenansvar. Barn behöver fortfarande ramar och 
regler och i det stora hela gäller det att som pedagog använda sitt sunda förnuft. Shier 
(2001) påpekar att barn måste ges möjlighet att säga sin åsikt, men de behöver inte alltid 
få som de vill. Däremot är det av betydelse att informera om varför deras vilja inte kunde 
beviljas eller hjälpa barnet att komma på kompromisser eller alternativ till sin önskan. 

 

8.3 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av tre olika metoder för att få en större bredd på vårt material. 
De tre olika metoderna vi valde var self report, observationer och intervjuer med barn och 
pedagoger. 
 
Vårt val av att använda oss av self report i vår studie anser vi har fungerat väl. Vi gav ut 
åtta self report och fick två bortfall bland dessa. Anledningen till dessa två bortfall var att 
pedagogerna uttryckte brist på tid respektive pedagogernas frånvaro från arbetet. I 
efterhand anser vi nu att vi möjligtvis hade kunnat påminna pedagogerna mer för att få 
dem att fylla i self reporten. Dock tycker vi att det material vi fått in från self reporten har 
varit givande och tillräckligt. Det var intressant att läsa om pedagogernas berättelser om 
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hur de arbetar med barns inflytande och demokratiska processer utan att vi hade chans att 
påverka dem. Svaren vi fick in var också av vikt för vårt resultat. Self reporten fick en 
viktig funktion som komplement och förtydligande till pedagogintervjuerna.    
 
Att använda intervjuer som metod har varit väldigt givande, främst pedagogintervjuerna. 
Vad gäller pedagogintervjuerna har vi fått långa och intressanta svar som har varit 
betydelsefulla för vårt resultat. Som intervjuare har vi också haft möjligheten att ställa 
kompletterande frågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.  Däremot har 
det varit mer besvärligt med barnintervjuerna, då vi hade problem att formulera frågorna. 
Vi försökte undvika ordet ”bestämma” i våra frågor, eftersom detta ord inte har samma 
innebörd som ordet inflytande. Vi valde att använda ordet bestämma i två frågor först i 
slutet av barnintervjuerna för att inte lägga ordet i mun på barnen. Istället valde vi orden 
”hitta på” eftersom vi från tidigare erfarenheter från förskolans värld upplevt att detta är 
ord som barnen själva använder i vardagen. Dock visade det sig när vi genomförde 
barnintervjuerna att barnen missförstod dessa frågor och vi anser nu i efterhand att ordet 
”bestämma” hade gett ett mer korrekt resultat. Trots detta menar vi ändock att vi kunde 
använda oss utav barnens svar i vårt resultat och att barnintervjuerna har varit fruktbara. 
 
Våra observationer som komplement till intervjuerna har varit betydelsefulla på det sätt 
att de har gett oss större insikt i de undersökta förskolornas arbetssätt. I observationerna 
kunde vi se att pedagogerna verkligen strävade mot att arbeta som de berättade om i sina 
self reports och intervjusvar. Vi anser att våra observationer har varit betydelsefulla för 
vårt resultat och gett mer tyngd i resultatet. 

 

8.4 Fortsatt forskning 
I vår studie har vi valt att inte lägga vår fokus på skillnaden i förhållningssätt mellan 
förskollärare och barnskötare. Vi har även valt att inte jämföra våra tre förskolor med 
varandra. Därför tycker vi att det skulle vara av intresse att läsa en jämförande studie, där 
dessa aspekter problematiseras. 
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10. Bilagor         
          Bilaga 1 
 

Self report – Denna metod går till på så sätt att forskaren ställer en öppen fråga med 
fokus på det fenomen som man vill veta mer om. Frågan kan besvaras genom att 
personen skriver en berättelse, en uppsats eller bara ritar en bild som besvarar frågan. 
Frågan bör vara noggrant formulerad och konkret så att frågan inte kan missförstås eller 
upplevas som otillräcklig. 

Detta är vår fråga till Dig som verksam pedagog: 

• Hur arbetar ni med demokratibegreppet och barns inflytande 
i förskolan? Beskriv så konkret som möjligt.  
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          Bilaga 2 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser på lärarutbildningen vid högskolan i Borås, med 
inriktning mot förskolan. Inom lärarutbildningen ingår ett avslutande 
examensarbete på 15 högskolepoäng, som vi nyligen har påbörjat.  
 
Vi vill undersöka hur pedagoger på förskolor arbetar med demokrati och barns 
inflytande samt vad de anser om barns inflytande. Vi vill även undersöka hur 
barnen upplever sina möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet. För att 
kunna uppnå detta kommer vi att använda oss av barnintervjuer, observationer 
samt samtal och intervjuer med pedagogerna.  

För att kunna genomföra observationer och barnintervjuer behöver vi Ert 
godkännande som vårdnadshavare. Intervjuerna kommer enbart att genomföras 
om vi har Ert godkännande och om barnet själv vill. Vi garanterar enligt gällande 
forskningsetiska regler att alla resultat kommer att behandlas anonymt. Materialet 
kommer inte att användas i något annat syfte än i vårt examensarbete. Vi är 
tacksamma och glada om ni vill göra denna studie möjlig. Det är viktigt att vi får 
in ett så stort underlag som möjligt för att undersökningen skall kunna bli giltig. 
Vi är tacksamma om ni fyller i blanketten nedan och lämnar denna på förskolan 
senast onsdag den 5/11 2008. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Mariana Andersson Jenny Björnvad Rebecca Olofsson Wallman 
xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Svarstalong om medgivande till ovanstående studie: 
 
Barnets/Barnens namn____________________________________________________ 
 

Jag/ Vi ger vårt tillstånd till att vårt barn får medverka i observation       Ja □ Nej □ 
 

Jag/ Vi ger vårt tillstånd till att vårt barn får medverka i intervjuer        Ja □ Nej □ 
Vårdnadshavarens underskrift:  Datum: 
 
____________________________  ___________________________ 
 



 50

          Bilaga 3 
Hej!  
Vi är tre studenter som läser på lärarutbildningen vid högskolan i Borås, med 
inriktning mot förskolan. Inom lärarutbildningen ingår ett avslutande 
examensarbete på 15 högskolepoäng, som vi nyligen har påbörjat.  
 
Vi vill undersöka hur pedagoger på förskolor arbetar med demokrati och barns 
inflytande samt vad de anser om barns inflytande. Vi vill även undersöka hur 
barnen upplever sina möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet. För att 
kunna uppnå detta kommer vi att använda oss av barnintervjuer, observationer 
samt samtal och intervjuer med pedagogerna.  

I början av vår undersökning kommer vi att ge ut en fråga, en så kallad self report 
som vi önskar att Ni besvarar skriftligt. Vi önskar även att få intervjua och samtala 
med 2-3 pedagoger. Vi hoppas att detta är något som Ni kan hjälpa oss med så att 
vårt examensarbete kan bli möjligt att genomföra.  

Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mariana Andersson  Jenny Björnvad Rebecca Olofsson Wallman 
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx 
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          Bilaga 4 

Intervjufrågor till pedagogerna 
 

• Vad tänker du om begreppen inflytande, delaktighet och demokrati? 
• Hur ser du på barns inflytande? 

• Vad tycker du att barnen ska ha inflytande över i verksamheten respektive inte ha 
inflytande över? Varför? 

• Hur tar ni med barnens tankar och idéer vid planeringen och utformning av 
verksamheten?  

• Hur tycker du att barnens inflytande kommer till uttryck i verksamheten? 

• Hur förs diskussionen om barns inflytande i arbetslaget? 
• Vad känner ni själva att ni skulle vilja eller behöva arbeta vidare med när det 

gäller barns inflytande i verksamheten? 

 

Intervjufrågor till barnen 
 

• Hur gör man när man får vara med och hitta på något? 

• Finns det något du skulle vilja hitta på här på förskolan? Följdfråga: Får du det? 
• Vad gör du när någon säger till dig vad du ska göra? Följdfråga: Hur känns det?  

• Tycker du dina fröknar lyssnar på dig när du vill hitta på något här på förskolan?  
Följdfråga: Kommer du ihåg någon gång då du fått vara med och bestämma om 
vad ni ska göra här på förskolan? 

• Vad tänker du på när jag säger ordet bestämma? 
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