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Handledare: Mary Larner 
 
Examinator: Sonja Kihlström 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
I förskolans läroplan står det att det redan i förskolan ska läggas en grund för barnens förstå-
else för demokrati. Verksamheten ska formas efter grundläggande demokratiska värderingar 
och lägga grunden för till ett växande ansvar och intresse hos barnen. Vi har tagit upp ämnen 
som vi ser som relevanta när det handlar om barns inflytande och delaktighet, och även de 
styrdokument som finns att rätta sig efter i förskolan.  
 
Syfte: 
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger och barn tänker kring delaktighet och 
inflytande i förskolan. Vi vill ta reda på vad som är viktigt för barnen att få bestämma om, 
och hur pedagoger arbetar med inflytande. 
 
Metod: 
Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer som redskap. Vi har intervjuat både barn och 
pedagoger i den stadsdel vi arbetar i.  
 
Resultat: 
Vårt resultat visade att barns och pedagogers tankar om vad som är viktigt för barnen att 
bestämma om inte stämde så väl överens.  För barnen var det i leken  de  helst ville bestäm-
ma, men endast ett fåtal av pedagogerna tog upp leken som den viktigaste aspekten för bar-
nen att bestämma om. Vi kom också fram till att hur pedagoger tänker kring barns inflytande 
i förskolan ser mycket olika ut. 
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Inledning 
 

I förskolan har pedagoger ett ansvar att utforma verksamheten så att den överensstämmer 
med de grundläggande demokratiska värderingarna. Det står i läroplanen att det redan i för-
skolan ska läggas en grund för barnens förståelse för demokrati. En förutsättning för barnens 
sociala utveckling är, att de efter sin förmåga får ta ansvar både för egna handlingar och för 
sin miljö i förskolan. Verksamheten ska formas efter grundläggande demokratiska värde-
ringar och lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen, så att de på sikt blir 
aktiva samhällsmedborgare.  
 
Ett mål i läroplanen är att förskolan skall sträva efter att varje barn  

 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 
sin situation. (Lpfö-98,s13)            

 
Det står också att;  

 
arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhe-
tens innehåll, och arbetssätt och delta i utvärdering av verksamheten.. (Lpfö-98,s15) 

 
Vi är tre  lärarstudenter som  har  lång erfarenhet av arbete i förskolan. Vårt intresse för 
barns inflytande och delaktighet har uppkommit av arbetet i våra egna verksamheter, och att 
vi var nyfikna på hur andra förskolor arbetar för att skapa möjlighet för barns inflytande, 
enligt målen i förskolans läroplan (Lpfö-98).  Då vi själva arbetar i förskolan gör det att våra 
egna erfarenheter skapar en förståelse kring ämnet, som har gett oss en grund för vår empi-
riska undersökning.  
 
För att kunna ge barnen delaktighet och inflytande som genomsyrar hela verksamheten ut-
ifrån läroplanens mål behöver man som pedagog vara medveten och reflekterande . Arbets-
laget bör sträva efter att ha ett gemensamt synsätt på vad och hur mycket barnen ska ha in-
flytande över i verksamheten. Det gäller också att tänka till och fråga sig vad syftet är med 
den verksamhet man bedriver. Hur arbetar pedagogerna med barns inflytande på förskolor-
na, när det har skett stora förändringar med nedskärningar av resurser, ökat antal barn i 
grupperna, för små lokaler och mindre tid för gemensam reflektion. Vi är nyfikna på om, 
och hur pedagogerna arbetar för att nå strävansmålen om barns inflytande i Lpfö 98, vilken 
möjlighet som ges till varje barn att få komma till tals och göra sin åsikt hörd? Vi arbetar 
själva  på olika förskolor så vi vet att tiden för varje barn är begränsad. I studien vill vi få 
fram dels barnens uppfattningar om sin delaktighet, och dels vad pedagogerna anser att del-
aktighet och inflytande innebär. 
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Syfte 

 
Vårt syfte är att ta reda på hur barn och pedagoger tänker kring barns inflytande i verksam-
heten. Vi vill ha svar på vad delaktighet och  inflytande betyder utifrån pedagogernas och 
barnens perspektiv.  

 
• Hur upplever barnen att de är delaktiga i förskolan? 
• Vad tycker barnen är viktigt att få vara med att bestämma om? 
• Vad tycker personalen att barnen har inflytande över i verksamheten? 
• Ser pedagogerna några begränsningar eller hinder i verksamheten för att arbeta med 

barns inflytande och delaktighet i förskolan? 

  

Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet har vi tagit upp barns delaktighet och inflytande från olika synvinklar. 
Varje underrubrik är grundad på vad olika forskare kommit fram till när det gäller delaktig-
het i förskolan, och de områden vi tagit upp är; rätt till inflytande och delaktighet, makt i 
förskolan, vuxna vet bättre, tillrättavisning, språkets inverkan på delaktighet och rättvisa. Vi 
vill på det sättet se på helheten, och vad det innefattar när man pratar om barns delaktighet i 
förskolan.  
 
Vi har också tagit upp vad som står i läroplanen för förskolan (Lpfö-98) och FNs barnkon-
vention angående barns inflytande. I den teoretiska bakgrunden har vi använt oss av Vy-
gotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, och Foucaults teori om makt, då vi tycker 
att båda dessa teorier är relevanta för vårt undersökningsområde.  

 
Rätt till inflytande och delaktighet  
 
Alla barn oavsett ålder har lika stor rätt till att vara delaktiga och ha inflytande i förskolan 
under hela dagen. Sheridan och Pramling  (2001)  har genom intervjuer med förskolebarn 
kommit fram till att det är i leken som de har möjlighet att bestämma. Det innebär att det 
ligger ett stort ansvar hos pedagogerna att skapa situationer som ger utrymme för att barnen 
ska kunna uttrycka sina demokratiska idéer. De menar också att det är i samspel med sina 
kamrater barnen upplever att de får vara med att bestämma, inte med de vuxna. 
 
I sin forskning om barns inflytande i förskolan kom Löfdahl (2005) genom observationer 
fram till att barn vill vara oberoende av andra och utveckla en självständighet, men inte utan 
stöd av andra. Hon menar att den egna och gruppens kompetens är viktig för barnet. Peda-
gogen bör ta tillvara på barnets intresse och initiativ i barngruppen, där de i samspelet med 
andra vågar uttrycka sina åsikter. 
 
 Arner (2009) har gjort en studie om barns inflytande i förskolan genom samtal och reflek-
tioner med pedagoger och barn. Hon kom bland annat fram till att barnens egna initiativ 
många gånger skapar stress eller olust hos pedagogerna, eftersom det kan upplevas att det 
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skapar oreda i organisationen. Pedagogerna i undersökningen menade att det är svårt att bry-
ta traditionsmönster, man fokuserar mer på hindren än möjligheterna och har svårt att ändra 
på sitt arbetssätt. Genom intervjuer kom  Arner fram till att pedagogerna ofta tar mer hänsyn 
till de vuxnas perspektiv, vad kollegorna tycker, och om de gemensamma regler man kom-
mit överens om. För att få en gemensam syn på barns rätt till inflytande i förskolan krävs det 
att pedagogerna gör reflektioner tillsammans menar Arner, för att på bästa sätt ta tillvara på 
barnens inflytande på deras egna villkor, och inte bara när det passar den vuxne. 
 
Förskolan har en stor del i hur barn utvecklar sin förståelse för sina demokratiska rättigheter 
menar Johansson  (2008)  som hänvisar till Helwig (2006). Han har forskat om barns rättig-
heter och menar att det är först i sexårsåldern barnet kan skilja på barn och vuxnas rättighe-
ter. Hur medvetna barnen är i ett sammanhang och hur mycket de har varit involverade i 
olika beslut, gör att de får erfarenheter av att kunna påverka. 

 
Makt i förskolan 
 
Pedagoger pratar inte om ordet makt, men på det sättet de kan påverka barnens vardag, 
medvetet eller omedvetet, så har de makt enligt Johansson  (2005). Hon såg genom observa-
tioner hur pedagoger använde sig av sin makt vid till exempel måltider och samlingar, att ett 
sätt för pedagogerna att undertrycka barnens egen vilja exempelvis kan visa sig vid målti-
derna på förskolan. Pedagogerna kan tycka att barnen ibland protesterar mot maten bara för 
själva protestens skull, och att barnen då kan tvingas att äta upp sin mat. De pedagogerna 
tycker att de agerar som de gör för barnens bästa, för att barnen inte ska tro att de kan göra 
som de vill.  I de här situationerna kan man tala om vems behov som  styr? Att de vuxna vet 
bättre vad som är bäst för barnet. 
 
Barnen är aldrig fria från påverkan av de vuxna enligt Åberg och Lentz Taguchi (2005) och 
det ställer stora krav på pedagogerna. Det kan handla om hur de utformar miljön i förskolan, 
om barnen har möjlighet att själva välja när de t ex vill måla eller pyssla, finns det material 
tillgängligt? Eller är det de vuxna som bestämmer när det passar, genom att ta fram material 
just då? Det är pedagogerna som har bestämt hur dagarna på förskolan ser ut, och då är det 
också de som har makten över hur mycket eller hur lite barnen kan vara med att påverka sin 
dag. 
 
Makt förekommer tidigt i barnets liv, och utspelas såväl mellan pedagoger och barn som 
mellan barn och barn, enligt  Johanssons forskning om etik och genus i förskolan (Johans-
son, 2008). Pedagoger i förskolan måste vara medvetna om vilket ansvar de har genom den 
makt som de faktiskt har över barngruppen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp frågan 
om hur pedagoger använder sin makt, inte bara i enskilda aktiviteter, utan hur den genomsy-
rar hela verksamheten. Det är pedagogerna som sätter ramarna för vad barnen kan eller inte 
kan göra, menar de. 
 
Det kan vara bra att se över hur dagarna struktureras menar Arner (2009). Finns det möjlig-
het för barnen att ibland få välja aktivitet, till exempel om man vill vara ute eller inne, gå till 
skogen eller vara kvar på gården och leka? Naturligtvis finns det orsaker till varför de vuxna 
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kommit fram till en viss organisation, men det kan vara nyttigt att ibland ifrågasätta och dis-
kutera varför man gör på ett visst sätt. Arner  kom i sin studie om barns inflytande i försko-
lan fram till att det ibland kan vara svårt för pedagoger att se det egna förhållningssättet, och 
det kan leda till att man fastnar i det gamla regelsystemet, vilket gör att det blir svårt att bry-
ta de mönster och traditioner som finns i förskolan. Många gånger tar pedagogerna större 
hänsyn till vad som är brukligt och vad kollegorna tycker, än till barnens önskemål och vad 
som är meningsfullt för dem. 
 
Gemensamma diskussioner i arbetslaget om vad makt innebär kan vara nyttigt för alla peda-
goger, dels för att reflektera över hur de tänker om olika situationer, dels för att kanske upp-
täcka att de kan göra något annorlunda (Åberg & Lenz Tahuchi, 2005). En svårighet med att 
låta barnen få vara med att bestämma, kan enligt Johansson  (2005) vara att pedagogerna 
inte tycker att barnen kan förstå vad som egentligen är bäst för dem. Det är i de situationerna 
mycket lätt att de vuxna utövar sin makt. För att barnen ska acceptera vissa beslut kan de 
vuxna tvinga barnen att anpassa sig.  

 
Vuxna vet bättre 
 
Det händer ibland att barnens och de vuxnas viljor konfronteras. De vuxna utgår då från att 
det är deras eget synsätt som är bäst för barnet, pedagogernas mål är enligt dem det bästa för 
barnet. Johansson  (2005) har genom att göra observationer sett  att det vid de tillfällena kan 
ske att de vuxna agerar över huvudet på barnen. De vuxna vill ge barnen en känsla av kon-
troll, men det är ändå de vuxnas förslag som till slut genomförs. Johansson  såg att de vuxna 
genomförde sitt förslag på ett sätt som gjorde att barnen inte märkte det, även om det inte 
var barnets eget val från början. Det kan innebära att man ger barnen en rätt att uttrycka sin 
vilja, men att det inte är säkert pedagogerna följer denna. Pedagogen kan också göra något 
som kan kallas ett ”skenbart val”. Det innebär att man ger barnet en möjlighet till ett eget 
val, men det sker efter att de vuxna gett exempel på vad barnet kan välja emellan. Ett exem-
pel är låta barnet få välja färg, samtidigt som man håller fram just den färgen man tycker 
barnet ska välja. Barnet får ju då en ganska liten möjlighet till att ta ett eget initiativ, trots att 
pedagogerna tycker att de erbjuder barnet att få välja. Det innebär att även om de vuxna del-
vis ger barnet en valmöjlighet, har barnet inte så stor möjlighet till kontroll över vad som 
egentligen sker.  
 
Det finns olika regler på förskolorna, och om regler har Arner (2009) skrivit om i sin forsk-
ning. Efter samtal med barnen kom det i resultatet fram, att enligt dem betyder regler något 
man inte får. Barnen i hennes studie var överens om att det fanns mycket hinder för deras 
egna initiativ och för leken, som utformats av de vuxna. Att barnen ska trivas och ha det bra 
på förskolan är något de flesta vuxna vill, och då anses det att pedagogerna ska möta barnen 
så att de också gör detta. Frågan är då om dessa regler, som av barnen i många fall uppfattas 
som något negativt, har bestämts av de vuxna ”för att de vet bättre”? Att utforma regler till-
sammans med barnen, kan vara ett sätt att möta dem, och att också på så sätt få in deras del-
aktighet i verksamheten.   
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Tillrättavisning av barn  
 
Något som också speglar maktförhållandet i förskolan, är hur de vuxna tillrättavisar barnen.  
Sigsgaard  (2003)  har i Danmark gjort ett forskningsarbete om hur vuxna ”skäller” på barn. 
Han har intervjuat barn och vuxna på flera skolor i Danmark, och främst koncentrerat sig på 
hur barnen upplever sin vardag i förskolor, skolor och fritidshem. Sigsgaard menar att ut-
skällningar av barnen ingår som ett naturligt inslag i många pedagogers sätt att umgås med 
barnen. Stelbenta regler och ramar finns många gånger inte till för barnens skull, utan för att 
underlätta för de vuxnas arbete. Han har kommit fram till att ju fler regler det finns, desto 
mer skäller de vuxna på barnen. Han menar att det handlar om ett hierarkiskt maktförhållan-
de mellan barn och vuxna, och att det ligger långt ifrån det som läroplanen förespråkar när 
det handlar om demokrati. Det tycks finnas en tyst överenskommelse mellan de vuxna att 
man ibland måste skälla på barnen . 
 
Det finns naturligtvis ett ansvar hos pedagogerna att vägleda barnen i vissa situationer, till 
exempel vid konflikter. Det gäller då enligt Arner (2009) för de vuxna att hantera situationen 
på ett sätt där barnet hanteras på ett respektfullt sätt, att man låter barnet komma till tals och 
ge sin version angående händelsen. Om man lyssnar på barnet sker tillrättavisningen ömse-
sidigt, medan det blir en envägskommunikation om den vuxne skäller på barnet . De vuxna i 
förskolan behöver enligt henne, se över vilka krav de ställer på barnen. Om man bryskt till-
rättavisar barnen genom att skälla på dem, handlar det om att man kränker dem. De vuxna 
menar nog inte något illa med att skälla på barnet, men de vet väldigt lite om hur barnet upp-
lever det, hur det tänker och känner. Det är inte alltid barnet har förstått de vuxnas intentio-
ner, och att då få skäll för något man inte förstått är inte alltid lätt att hantera. För att lära 
barnen ett demokratiskt tänkande och ett bra samspel med andra, är det avgörande att rela-
tionen mellan barn och vuxna är bra, och det gör det också lättare att hantera konflikter. 
 
Att ge sig tid att samtala med barnen om de konflikter som uppstår, för att på så sätt kunna 
reflektera över vad som hänt, är av stor betydelse när man arbetar demokratiskt. Arner  me-
nar att konflikter måste få finnas för att vi ska utvecklas tillsammans, men att använda sig av 
skäll eller andra bestraffningar leder oftast bara till att barnet ändrar sitt beteende tillfälligt, 
inte att det har lärt sig något av situationen. Barnens egna uppfattningar angående konflikter 
kan hjälpa oss vuxna om hur vi i fortsättningen kan agera, det ger oss en insikt i hur barnen 
tänker. När man ska lösa konflikter både kan, och ska det få ta tid. Att ge tid till eftertanke 
och samtal, är något som måste få ta utrymme vid svåra situationer.  

 
Språkets inverkan på delaktighet 
 
För att barnen ska få möjlighet att utveckla sina egna tankar och åsikter krävs det att de har 
förmågan att uttrycka sig. Att behärska språket är enligt Johansson (2005) en förutsättning 
för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle, och det gäller även när det handlar om små 
barn. Betydelsen av att kunna kommunicera och samspela med andra är stor, och det tas upp 
i forskning om barns samlärande av Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson (2000). De 
anser att dialogen har en stor och grundläggande betydelse för samspelet med andra, och att 
det sker ett lärande i dialogen. 
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Det är i kommunikationen mellan människor, när man får nya perspektiv och tankar om det 
som händer, som man också får en vidare förståelse. Enligt Bråtens (2007) tolkning av Vy-
gotskij är barns dialoger ett kollektivt utbyte av idéer. Han menar att barn genom kommuni-
kation med jämlikar blir introducerade i nya sätt att tänka (Williams, Sheridan & Pramling-
Samuelsson, 2000). Att ge barnen möjlighet och hjälp till att kommunicera med andra, både 
barn och vuxna, är alltså viktigt för att de ska lära sig samspela. 
 
För att barnen ska få möjlighet att uttrycka sina demokratiska rättigheter, krävs det en hel 
del av förskolans personal, menar Johansson (2005). Det är väsentligt att ge alla barn möj-
lighet till ett bra språk. De svårigheter som pedagoger tar upp i hennes studie är att det är 
svårt att få tid till språkträning, och särskilt för de barn som har ett annat hemspråk, eftersom 
de barnen behöver mer tid för språkträning. Ur demokratisk synvinkel är det mycket viktigt 
att ge alla barn samma förutsättningar för att kunna göra sin röst hörd, och det är inte så van-
ligt att man talar om just språket, när man menar att alla barn ska få möjlighet att uttrycka 
sina åsikter. 
 
Det finns enligt Johansson en skillnad mellan att tillåta barn att yttra sig och att tala med 
dem om hur viktigt det är att de har egna åsikter, och att pedagogerna ber om barnens åsik-
ter. Båda de här förhållningssätten bör pedagogen ha, men det innebär också att det finns 
skillnader i hur man arbetar med barnen. För att barnen ska kunna göra sin röst hörd, krävs 
det att pedagogerna arbetar med språket som utgångspunkt, och då behövs det att man tar 
reda på vad man menar med att göra sin röst hörd, och vem som ges möjlighet till det, och 
även när det sker. Ska barnen få uttala sig om allt, för att man ber om deras synpunkter? 
Man kan också enligt Johansson  fråga sig vad barn förmår att uttala sig om, vad de egentli-
gen förstår av det som de ska tycka till om? Man kan också se det som att om barnen inte får 
frågan, blir de heller inte delaktiga. 
 
Johansson  såg i sin forskning att när en dialog mellan vuxna och barn sker på barnens initia-
tiv, är det oftast de äldsta barnen som kan uttrycka sig på svenska, som har det som sitt hu-
vudspråk, som får den största uppmärksamheten. Då kommunikationen sker på barnens ini-
tiativ är det i första hand de barn som på eget initiativ gör sin röst hörd, vid t ex måltider, 
samlingar och vid fri lek, som får pedagogernas uppmärksamhet. De yngre barnen får sällan 
chans till dialog på samma sätt, att pedagogerna verkligen anstränger sig för att förstå och 
tolka vad det är barnen vill uttrycka. De små barnens initiativ får oftast inte lika stor upp-
märksamhet som de äldre barnens. 

 
Rättvisa 
 
När man ska arbeta med barns delaktighet, att de ska få vara med att välja och påverka sin 
vardag, kommer man in på frågan om rättvisa. Åberg & Lenz Taguchi (2005)  menar att 
man kan fråga sig vad rättvisa är? Är det att alla barn ska göra allting samtidigt? Om det är 
så, kanske det är orättvist med rättvisa. Om man ger alla barn i en barngrupp samma uppgift, 
så är det kanske bara några stycken som verkligen vill göra det just då, som verkligen är 
intresserade. De menar att de flesta barn troligtvis är intresserade av att få pröva det mesta, 
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men kanske inte just då, och inte på det sättet. De flesta barnen gör nog uppgiften ändå, för 
att göra pedagogen nöjd. Då kan man fundera på vad syftet med uppgiften var, om det var 
för barnens utveckling och lärande, eller om det var för att göra pedagogen nöjd. 
 
Rättvisa kan beskrivas med hjälp av tre olika principer: likhetsprincipen, som betyder att alla 
får lika mycket, behovsprincipen, som betyder att var och en får vad den behöver och merit- 
eller förtjänstprincipen, som betyder att den som gjort sig mest förtjänt får mest (Johansson, 
2008). De här olika sätten att se på rättvisa kan man ha i tankarna när man arbetar med bar-
nens delaktighet. Vilka behov har barnen av att allt ska vara rättvist? 
 
Barnen har oftast inga problem med att alla inte gör samma sak samtidigt, och att det kan 
vara olika i olika situationer. Det som däremot kan ställa till problem är om de vuxna tror att 
alla barn alltid måste göra likadant. Hur pedagogerna förhåller sig till rättvisa, påverkar na-
turligtvis barnen. Enligt Åberg och Lenz, Taguchi (2005), är rättvisa när man på ett ansvars-
fullt sätt agerar olika med olika barn i olika situationer, att man som pedagog vet vad man 
vill få ut av en aktivitet så att det gagnar barnen. 

 
Styrdokument 
 
Under rubriken Barns inflytande (Lpfö 98,s 55) poängterar läroplanen att förskolan ska läg-
ga grunden till att varje barn skall förstå vad demokrati är, och att barnens sociala utveckling 
förutsätter att de efter förmåga får lära sig ta ansvar över sina egna handlingar och miljön i 
förskolan. Det står också att det är barnens behov och intressen som de på olika sätt ger ut-
tryck för, som bör ligga till grund för utformningen av verksamheten. 
 
De mål som förskolan har att sträva efter är att varje barn skall: 

 
Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom få möjlighet att på-
verka sin situation.(Lpfö 98,s 55) 
 
Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.(Lpfö 
98,s 55) 
 
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta 
i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98,s 55) 

Riktlinjerna i arbetslaget för att verka mot målen om barns delaktighet i Lpfö 98 är att: 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

 
Verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva in-
flytande i förskolan. (Lpfö 98,s 55) 
 
Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. (Lpfö 98,s 55) 
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FN:s barnkonvention 
 
I barnkonventionen finns det femtiofyra olika artiklar, och i artikel tolv som handlar om de-
mokrati, tas det upp om barnens rätt till att bilda och uttrycka sina åsikter, att bli lyssnad på, 
kunna göra sina röster hörda och att samhället ser till barnens bästa (SOU, 1997:116). 

 

Teoretiskt perspektiv 
 
Vi har i vår teoretiska bakgrund valt Foucaults teori om hur makt förekommer i olika rela-
tioner och gruppbildningar (Olesen & Pedersen, 2004) och Vygotskijs teori om den närmas-
te utvecklingszonen (Vygotskij, 1935) då vi ser att dessa teorier kan kopplas till vår under-
sökning. 

 
Fuocaults teori om makt 
 
Enligt filosofen Michel Foucault (1926-1984) är makt  något som kommer till uttryck i olika 
relationer och gruppbildningar som hör till det sociala livet. Det är också något som tidigt 
förekommer i barnens etiska liv och Foucault menar att makt brukas av alla, även om den 
kan se olika ut. Foucault hade inte någon enda ”stor teori”, utan hans arbeten rörde sig inom 
många olika områden, som t ex filosofi, psykologi, etnografi, kriminologi och sociologi. 
Hans arbeten var dock alltid på något sätt kopplade till makt och kunskap, och hans arbeten 
är fortfarande mycket aktuella enligt Olesen och Pedersen, (2004). Hans forskning gick inte 
till på samma sätt som för många andra forskare idag, med empiriska undersökningar, utan 
han höll sig till stor del till historiska källor, för att på så sätt kunna jämföra samhället idag 
med hur det såg ut tidigare. 
 
En av Foucaults mest centrala frågeställningar var hur dagens moderna samhälle kan hålla 
sig ordningsamt och stabilt. Han såg att dagens sätt att reglera frihet på, skiljde sig mycket 
från tidigare samhällssystem. Makt har idag förflyttats till olika samhällsinstanser där de inte 
är lika enkla att se. Han ansåg att maktstrukturer idag är mycket mer dolda på grund av att 
makt numera utövas på ”gräsrotsnivå”, där det är olika samhällsnormer som bestämmer. 
Enligt Foucault kan man se skolan genom något som han kallar ”maktens mikrofysik”, ef-
tersom den kan ses som en institution där normerna i samhället (oavsiktligt eller avsiktligt) 
kan föras vidare till nästa generation. Man kan också se skolan i ett annat maktperspektiv, då 
man kan påverka elever till ett visst synsätt (Olesen & Pedersen, 2004).  
 
Foucault menade också att maktrelationer inte existerar utan motstånd, där makt finns, finns 
det också motstånd. Både makt och motstånd kan barn tidigt få erfarenhet av i olika miljöer, 
och det kan få betydelse för deras moral i framtiden. Makt är något som kan komma till ut-
tryck i relationen mellan pedagoger och barn, men också något som kan komma fram i rela-
tionen barn emellan (Johansson, 2008, s.24).  
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Makt förekommer i förskolan eftersom barnen är i underordning och i ett beroendeförhål-
lande till pedagogerna. Eftersom makt enligt Foucault numera utövas på ”gräsrotsnivå”, in-
nebär det att vi pedagoger påverkar barnen, med våra värderingar och vårt sätt att se på sam-
hället. Även begreppet makt och motstånd går att se i förskolan, då pedagogernas idéer inte 
alltid tas emot utan motstånd, och då kan pedagogerna utöva sin makt. Även maktförhållan-
det mellan barnen finns, då barn har olika hög status i barngruppen, de äldre barnen har of-
tast högre status än de yngre. När det gäller barns delaktighet och inflytande i förskolan går 
det att koppla till makt, eftersom det är pedagogerna som har makten att ta tillvara och lyss-
na på barnens idéer och tankar, eller att välja att inte göra det. 

 
Vygotskijs teori om samspel 
 
Lev Vygotskij (1896- 1934) var en av de mest inflytelserika forskarna om hur socialt sam-
spel bidrar till barnens lärande och utveckling. Hans teori var att ett aktivt samspel mellan 
lärare och barn stimulerar varje enskild individ till att nå högre i sin utveckling. Vygotskij 
menade att barnen lär genom samspelet med andra, både barn och vuxna, och att just själva 
samspelet har en stor betydelse för barnets utveckling, och inte alltid själva problemlösning-
en. Det finns mycket att vinna på att kunna samarbeta, när det handlar om att gå vidare i sitt 
lärande och sin utveckling. (Bråten, 2007) 
 
Enligt Vygotskijs teori om den så kallade närmaste utvecklingszonen, får barnen sina vikti-
gaste lärdomar genom ett dialogiskt samarbete, mellan barnen och de människor de möter. 
Han menade att barnen lär sig i samspelet med de vuxna, både genom att ta efter, och genom 
muntliga instruktioner. Enligt Bråten menade Vygotskij att barnen endast kan utföra en 
handling på egen hand först efter att den ägt rum i samarbete med andra, att utvecklingen 
sker först i ett socialt sammanhang, och sedan går vidare till en individuell utveckling. Den 
moderna konstruktivistiska synen på undervisning är inspirerad av Vygotskijs idéer om so-
ciala faktorer i den kognitiva utvecklingen. Det betyder att barnen breddar sin kunskap om 
de själva får vara med att konstruera den. Om barnen själva får vara med att välja aktiviteter 
som är meningsfulla för dem, som betyder något, stimulerar det deras vilja att ta till sig kun-
skap och utvecklas. 
 
 Om barnen själva får vara delaktiga och påverka innehållet i förskolan, gör det säkerligen 
att de är mer öppna för nya kunskaper. Det gäller för pedagogerna att skapa situationer där 
man väcker barnens intresse, och som har en mening för dem. Genom att man gör barnen 
delaktiga, och tar tillvara på deras frågor och förslag till aktiviteter, blir de också mer moti-
verade att delta. Enligt Vygotskijs teorier gör detta att barnen stimuleras till att nå högre i sin 
utveckling (Bråten, 2007). 

 

Metod 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod därför att intervjuer passade den här studien 
bäst, i förhållande till vårt syfte. Genom att intervjua både barn och pedagoger ville vi ta 
reda på vad de har för tankar och åsikter om inflytande.  
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I en kvalitativ forskning använder man sig av den information som kommit fram genom 
exempelvis observationer och intervjuer utan att gå in på vad som varit orsak och verkan. 
Forskaren försöker inte att förutse någonting utan använder sig av ordet och bilden istället 
för att beskriva resultatet i siffror (Kullberg, 2004, s.54). 

 
Etik 
 
Vi har som en första åtgärd tagit del av Vetenskapsrådets (2002) etiska principer när det 
gäller forskning. Utgångspunkten är att forskningen ska vara relevant, och att den på något 
sätt ska gagna samhället. Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer som var-
je forskare måste ta hänsyn till för att kunna genomföra sin studie.  

 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de som är berörda av forskningen vad 
forskningsrapportens syfte är. 

• Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

• Konfidentialitetskravet : Menas att alla att alla uppgifter om de personer som deltar 
är skyddade och inte lämnas ut. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer som är insamlade får endast an-
vändas för forskningsändamål.    

En första åtgärd  inför intervjuerna är att se till att samtliga berörda blir informerade om att 
de ska ingå i en studie, i vårt fall föräldrar, barn och personal. Ett missiv skickades ut till 
föräldrarna i god tid för ett godkännande av barnintervjuerna. Se bilaga 1. Barnen och peda-
gogerna har fått ge sitt medgivande till att delta i intervjuerna och ett barn valde att inte 
medverka, och det har vi tagit hänsyn till och respekterat. Vi har också informerat alla be-
rörda att materialet kommer att avkodas så att ingen kan identifieras eller att det framgår var 
studien är gjord. Vi har bytt namn i svaren från barnen för att avkoda intervjusvaren. Alla 
föräldrar och pedagoger gav sitt medgivande att delta i studien.  

 
Intervjuer  
 
När man ska intervjua barn är det viktigt att barnet har förtroende för den som ska göra in-
tervjun. För att barnet ska kunna uttrycka vad det tycker om en specifik fråga, är det av stor 
vikt att barnet vill samarbeta. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun var det av stor 
betydelse att vi hittade en bra miljö, där det inte fanns så mycket yttre faktorer som kunde 
störa barnet. En aspekt var också att tänka på vid vilken tidpunkt intervjun skulle ske, så att 
inte barnet var trött, hungrigt, ville ut på gården och så vidare, för då var barnet troligtvis 
inte lika villigt att svara på våra frågor. Det var bra att barnen i förväg fick veta vad inter-
vjun skulle handla om, och varför vi frågade om dessa saker. Intervjun fick heller inte hålla 
på för länge, cirka 15-20 minuter är ganska lagom för att barnet inte ska tröttna enligt Do-
verborg & Pramling Samuelsson (2007).  
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Vid barnintervjuerna valde vi att göra korta frågor som skulle ge oss konkreta svar på hur, 
och vad barnen upplevde att de hade inflytande över i verksamheten på förskolan. Frågorna 
var utformade så att de inte skulle kunna besvaras med endast ett ja eller nej svar, för att få 
ut så mycket som möjligt av deras tankar kring inflytande. Inför intervjuerna gjordes en pi-
lotstudie på några barn för att ta reda på om frågorna var relevanta och konkreta utifrån bar-
nens perspektiv, vilket ledde till att en del frågor fick omformuleras. 
 
Inför pedagogintervjuerna diskuterade vi hur pedagogerna delar sin syn på barns inflytande. 
Intervjufrågorna till pedagogerna försökte vi formulera så att vi skulle få fram så personliga 
tankar som möjligt från respondenterna. Vi ville inte ställa frågor som direkt var hämtade 
från Läroplanen, vår mening var inte att sätta våra respondenter på prov utan att få höra de-
ras egna tankar kring barns inflytande i förskolan. Se bilaga 2 och 3. 

 
Urval 
 
Vi har intervjuat tjugofyra barn i åldrarna fyra till fem år på olika förskolor, av dessa var det 
tretton flickor och elva pojkar. Åldern på barnen var fyra till fem år, de äldsta barnen på re-
spektive förskola. Vi valde den åldern för att om möjligt få fram så tydliga svar vi kunde om 
deras synsätt på hur de kommer till tals med sina önskemål om inflytande och delaktighet i 
verksamheten.  
 
Pedagog intervjuerna gjordes i tio olika arbetslag på samma förskolor som barnintervjuerna.  
Av de tio var det två som arbetade med åldrarna, ett till tre år, två arbetade med  åldrarna tre 
till fem år, och sex arbetslag arbetade med åldrarna ett till fem år..Antalet pedagoger vi in-
tervjuade var arton  kvinnor och en man. Av dem var det sex barnskötare och tretton förskol-
lärare.  

 
Genomförande 
 
Vi har intervjuat barn på olika förskolor  som vi har ett nära samarbete med i den stadsdel 
där vi själva arbetar i. Det valet gjordes för att vi inte är helt okända för varken barn eller 
pedagoger, och av praktiska skäl då vi studerar en dag i veckan och är i  vår egen verksam-
het den andra tiden. Intervjuerna gjordes lite avskilt på avdelningen där barnen kände sig 
trygga. Inför varje intervju frågade vi barnen om de ville svara på några frågor för att vi vill 
veta vad de tycker, och att det är deras svar som är det rätta svaret. Varje intervju tillfälle tog 
mellan fem och tio minuter beroende på hur utförliga svaren var från barnet. 
 
Pedagogerna intervjuade vi på olika förskolor var för sig, och pedagogerna valde själva var 
intervjun skulle genomföras på förskolan. Innan intervjun genomfördes var de tillfrågade 
och informerade om vad intervjun skulle handla om och att deras svar inte kan identifieras 
till enskild person. Vi har haft en viss fördel då vi känner respondenterna och redan har möj-
ligheter till ett gott klimat och samspel,  respondent och  intervjuare emellan. Intervjuerna 
tog ungefär tjugo minuter och antecknades skriftligen.  
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Några av pedagogerna uttryckte en osäkerhet om sina kunskaper om ämnet. Två stycken 
oberoende av varandra uppgav att de ville få tid till att läsa igenom målen om barns infly-
tande i läroplanen innan de ställde upp på intervjun. Tre pedagoger ville göra intervjun 
gemensamt i arbetslaget för att delta. Många av pedagogerna upplevde frågorna som svåra 
att svara på spontant och de behövde lite tid för att tänka efter inför svaren. De kände att 
barns inflytande är något man inte diskuterar så mycket om. Alla som deltog tyckte att frå-
gorna var bra att lyfta och att ämnet är mycket intressant (Lantz, s.67, 2007). 

 
Bearbetning av materialet 
 
Vi gick igenom hur och var intervjuerna genomförts, om det var något som  kunde ha påver-
kat hur respondenterna svarade, och om det var något vi själva kunde gjort annorlunda. Vi 
diskuterade om vi hade fått svar på de frågorna som vi ställt oss, med tanke på syftet med 
undersökningen. 
 
Vi rådgjorde om hur vi skulle göra för att få fram en bra beskrivning med så hög trovärdig-
het som möjligt. Enligt Kihlström (2007, s.54) är det inget resultat att bara skriva av inter-
vjusvaren, utan det krävs en noggrann sammanställning och bearbetning av det  insamlade 
materialet.. När vi hade skrivit rent våra egna intervjuer sammanställde vi alla svaren under 
respektive fråga. Vi använde datorn som verktyg till att klippa och klistra in svaren från alla 
våra intervjuer. De svaren som var likvärdiga markerade vi med röd text och de svar som 
skilde sig från de övriga markerades med blå text. På det viset var det lätt att få fram  de 
likheter och olikheter som fanns  i svaren. Den här arbetsmetoden använde vi oss av för be-
arbetningen av både barnintervjuerna och pedagogintervjuerna  (Lantz, s.119, 2007). 
 
Vi har valt att redogöra barnens och pedagogernas svar var för sig. Intervjufrågor se bilaga 2 
och 3.   

 
Arbetsfördelning 
 
Vi tre har gjort alla barn och vuxenintervjuer. Karin gjorde åtta vuxenintervjuer och sju 
barnintervjuer, Lena gjorde fem vuxenintervjuer och nio barnintervjuer och Jeanette gjorde 
sex vuxenintervjuer och åtta barnintervjuer. Renskrivningarna av våra intervjuer gjorde vi 
var och en för sig, för att sedan sammanställa dem tillsammans.  

 
Giltighet och tillförlitlighet 
 
Giltighet uppnås genom att koppla forskningen till tidigare teoretiska begrepp. Genom en 
förmåga att ta in respondentens perspektiv och ha en förståelse för ämnet blir undersökning-
en tillförlitlig (Lantz, s.101, 2007). 
 
För att få giltighet till vår studie började vi med att läsa in oss på vad som finns i tidigare 
forskning om barns inflytande och delaktighet. Det är viktigt att andra ska kunna förstå det 
som beskrivs i forskningsrapporten, och det gäller att tydligt beskriva de olika faserna i arbe-
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tet, både angående intervjuer och i analys. Vi valde att göra en pilotstudie med intervjufrå-
gor till barnen för att få så relevanta och konkreta frågor som möjligt.  
 
Under hela processen har vi varit kritiska, ifrågasatt och kontrollerat den kunskap vi fått. 
Kan det finnas alternativa tolkningar av svaren, som kanske låter mer trovärdiga? Det gäller 
också att reflekterar över ställningstaganden utifrån hur vi ser på omvärlden och verksamhe-
ten. Vi som forskare måste gång på gång påminna oss om vad som kan påverka vår analys, 
och att vi också gör teoretiska reflektioner av vårt insamlade material, att vi hela tiden går 
tillbaka till vad vi läst om ämnet tidigare (Dovermark, s.150, 2007).  
 
 

Resultat 
 
Här presenterar vi svaren från barn och pedagoger  intervjuer  var för sig.  I resultatdiskus-
sionen längre fram kommer mer utförliga reflektioner av vad  som kom fram i  intervjuerna. 

 

Barnintervjuer 
 
Vårt syfte med undersökningen var att få reda på om barnen upplever att de har inflytande i 
förskolan och vad de tycker är roligast att vara med att bestämma om.  
Kön och ålder på barnen framgår i parenteserna efter citaten. 
 
Fröknarna och kompisarna bestämmer 
 
Majoriteten av barnen anser att det är fröknarna som bestämmer mest på förskolan.  

 
”Det är fröknarna som bestämmer här i världen”  (Pojke 4,5 år) 

 
Några gav exempel på kompisar, ett par barn namngav en speciell fröken som de tyckte be-
stämde mest. 

 
”Det är ju inte vi som bestämmer här, det är ju fröknarna men ibland barnen.”  (Flicka 5,2 år) 
 
”Det är den bästa jag vet, Linda” (Pojke 4,10år) 
 
”Johan bestämmer vad jag ska leka” (Pojke 4år) 
 

Ett barn gav svaret att det är Calle, en kompis, som bestämmer. Svaret framkom efter en 
diskussion mellan tre pojkar om att de skulle turas om att bestämma, sedan tyckte två av 
dem att det var bättre om bara Calle bestämde. 

 
”Att Calle är chef, Calle bestämmer. Jag har ångrat mig, jag vill inte bestämma” (Pojke 5,6 år) 
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Barnen bestämmer vad de vill göra 
 
När barnen fick frågan vad de brukar vara med att bestämma om, så kom det fram i svaren 
att de själva tyckte att de fick bestämma om vad de ville göra på förskolan, med vem och 
vad de skulle leka.  

 
”Att man får leka” (Flicka 4,7 år) 
 
”Det som jag leker med och oftast brukar jag leka med bilar, jag är med och bestämmer när jag 
leker” (Pojke 5,2 år) 
 
”Vad jag vill göra.”(Flicka 5år) 

 
Barnen gav exempel på olika aktiviteter som att vara inne eller ute, vilken bok vi ska läsa 
och vad vi ska sjunga på samlingen. 

 
”Vad vi ska sjunga på samlingen” (Pojke 4,8år) 

 
”Att göra något, rita eller pussla.”  (Flicka 5,4 år) 

”Vad jag vill pussla, om jag vill rita eller spela spel. Jag är med och bestämmer i kvadratgrup-
pen.”(Flicka 5år) 

 
En pojke hade reflekterat över att åldern var av betydelse av hur mycket talutrymme man 
gavs på samlingen. 

 
”Alla gör det, alla stora är det mest för det är dom som kan prata mest” (Pojke 5år) 

 
Roligast att bestämma tillsammans i leken 
 
Det som alla barnen upplevde som roligast att vara med att bestämma om var i leken. 

 
”Med kompisarna att man får leka.”(Pojke 4,5 år) 
 
”När jag leker i sagorummet med Emma och Max”. (Flicka 5,4år)  
 
”När vi delar på bilarna och klossarna” (Pojke 4,6 år) 

 
Av svaren framkom det att barnen tyckte att det är bättre att bestämma tillsammans med sina 
kamrater. Det visade sig också att barnen tycker att det är roligare att bestämma tillsammans 
för att man är en god kamrat då.  

 
”Tillsammans, för att man ska vara en bra kompis” (Flicka 5 år) 
 
”Att bestämma tillsammans, det är lite roligare. Att bestämma själv är lite tråkigare” (Pojke 
5,2 år) 
 

”Bestämma själv när jag gör något själv, bestämma tillsammans när man leker tillsammans.”  
(Flicka 5,6 år) 
 
”Att man bestämmer tillsammans, annars kan man ju börja bråka.” (Pojke 5 år) 
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En pojke svarade att det är bättre när man bestämmer själv för att slippa sina kamraters tja-
tande. 

 
”Bestämmer själv, för jag tycker bara det. Annars så tjatar de andra hela tiden” ( Pojke 4,2 år) 

 
Barnen bestämmer när leken är slut 
 
En fråga vi ställde till barnen var om vem som bestämmer när leken är färdig. Ingen svarade 
att det var fröknarna som avbröt utan att det var de själva som bestämde när leken var färdig. 
Några namngav kompisar, men överlag var det ett gemensamt beslut kamrater emellan. 

 
”Kompisarna, dom  som  leker.” (Flicka 4,6 år) 
 
”Det bestämmer dom som är i leken.” (Pojke 5,1 år) 
 
”Ingen, vi bestämmer det själva.” (Pojke 5 år) 

 
Barnen blir lyssnade på 
 
I hälften av svaren om vem som lyssnar på barnen namngav de sina kamrater.  

 
”Den jag vill säga det till.” (Flicka 5,3 år) 
 
”Hugo mest, för han är jättetyst när jag vill säga något” (Pojke 4,2år) 

 
De andra angav både fröknar och barn i sina svar.  
                           

 ”Fröknarna och barnen” (Pojke 4,11 år) 

 
Det var inget av barnen som upplevde att de inte blev lyssnade på av någon. 
 

Pedagogintervjuer 
 
I intervjuerna tog vi upp vad begreppet inflytande betyder för pedagogerna och hur man ar-
betar för att ge barnen inflytande. Vi ville också få svar på om det upplever att det finns be-
gränsningar för att arbeta med barns inflytande, och hur de gör för att medvetandegöra bar-
nen om att de har inflytande. Den sista frågan vi ställde var vad de trodde var viktigast för 
barnen att ha inflytande över. 
 
Till citaten framgår inom parentes, vilken yrkeskategori de har och vilken ålder på barnen 
respondenten arbetar med.. Fsk, förkortning för förskollärare och Bsk, förkortning för barn-
skötare. 
 
Barnen får påverka innehållet 
 
Flertalet av pedagogerna svarade att begreppet inflytande betyder att barnen ska ha delaktig-
het i verksamheten. Tolv stycken av respondenterna utvecklade svaren med att förtydliga 
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vad de menade med att barnen skulle vara delaktiga. De menade att barnen skulle ha möjlig-
heter till att påverka innehållet i sin vistelse på förskolan, att de ska få en grund till att bli 
medvetna om att de får vara med att bestämma.  

 
”Att man ska kunna vara med och besluta över saker som rör en själv” (Fsk 1-5 år) 
 
”Att barnen får vara med och tala om vad de vill göra eller inte göra, kunna säga nej. De ska få 
säga vad man tycker och känner.” (Bsk 1-5 år) 

 
Ett par av pedagogerna ansåg att barnen utifrån mognad och ålder får ökat inflytande men 
också ökat krav på att ta eget ansvar. 

 
”Att de har möjlighet att påverka innehållet i sin vistelse hos oss. Det innebär att de får tänka 

till och ju äldre de blir kan man kräva mer och ge dem mer förtroende.” (Fsk 1-5 år) 
 
”Barnen förstår mer när de är större, begreppen blir klarare” (Fsk 1-5 år) 

 
Inflytande i verksamheten 
 
Gemensamt för alla pedagoger om hur de arbetar för att ge barn inflytande i verksamheten 
var att ge barnen valmöjligheter till egna aktiviteter.  Nio stycken svarade också att det inne-
bär att de får ta ansvar för sina val. Flera exempel på vad barn har inflytande över var, sam-
lingar, val av lek, vad de vill leka och med vem. 

 

”Att man lyssnar på och tar till sig vad barnet vill göra och med vem. På det sättet är barnen 
med och påverkar sin vardagssituation” (Fsk 1-5 år) 

 
En tog upp att de utgår ifrån barnens intressen när de planerar sin temagrupp, en annan tog 
upp att man kan rösta om olika beslut för att göra barnen medvetna om demokrati. 

 
”Vi ger barnen valmöjligheter vid flera tillfällen under dagen till exempel i samling. Vi utgår 
också från barnens intressen i till exempel temagrupperna.” (Fsk 1-5 år) 

 
En annan gemensam nämnare var att pedagogerna menade att man ska lyssna på barnen, till 
deras tankar och åsikter, det är en viktig del för inflytandet. 

 
”Man kanske inte alltid får som man vill, men man har haft chans att påverka”  (Bsk 3-5) 
 
”Få en förståelse för att alla kan och får bestämma själv” (Fsk 3-5 år) 

 
Två pedagoger menade att det handlar om hur mycket inflytande de vill att barnen ska ha i 
verksamheten.  

 
”Hm, ja beror väl på hur långt man vill att barnen ska ha inflytande” (Fsk 1-3 år) 
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Pedagogerna upplever olika hinder till inflytande 
 
Pedagogerna upplever att det finns hinder för att arbeta med barnens inflytande. Sexton av 
nitton pedagoger ser de stora barngrupperna som ett hinder. De nämner att de stora barn-
grupperna ger sämre möjligheter till utrymme, både till aktiviteter och för tid till det enskilda 
barnet. 

”Självklart! För stora barngrupper över hela dagen gör att vi inte alltid har tid att hinna lyssna 
på varje barn” (Fsk 1-5år) 
 
”Ja, barngrupperna är för stora. Barnen och personalen måste hela tiden ta hänsyn till flera 
andra. De kan inte alltid bestämma lekar till exempel. Färre barn i barngrupperna skulle helt 
klart ge mer utrymme för barnen själva att bestämma och de skulle få fler valmöjligheter.” 
(Fsk 1-5 år) 
 
”Man måste ha större utrymme för att kunna ge dem plats och tid” (Fsk 3-5 år) 

 
De rutinsituationer som krävs för att hålla ihop dessa stora barngrupper ses som en begräns-
ning till att ge barnen det inflytande man skulle vilja, svarade flera av respondenterna. 

 
”Det är kollektivets bästa som kommer först, till exempel, mat och sov rutiner” (Fsk 1-3 år) 
 
”Våra rutinsituationer, många barn får tampas med material och utrymme. Man får växla så att 
alla barn får utrymme.” (Fsk 1-5 år) 
 
”Vår strävan är att till så stor utsträckning som möjligt tillgodose barnens inflytande, men det 
är inte alltid tiden finns att sitta ner och lyssna ordentligt. Många gånger är dagarna så inrutade 
i rutiner och aktiviteter att det blir svårt att lyssna av barnen.” (Fsk 1-5 år) 

 
Fyra pedagoger svarade att barnets ålder har betydelse för hur mycket inflytande de kan få. 
Det är svårare i arbetet med de små barnen när de som inte har språket och de inte kan ut-
trycka vad de vill. En svarade att det krävs då mer av pedagogen i form av observationer av 
barnen, för att se vad de är intresserade av.  

 
”Det är svårt för de minsta barnen att vara med och påverka, man får observera dem och utgå 

ifrån vad de är intresserade av att till exempel leka med” (Fsk 1-5 år) 
 
”Det är lättare när barnen blir större” (Bsk 1-3 år) 

 
Tre stycken upplevde inte att det fanns några hinder men menade att det handlade om att 
barnet skulle lära sig att det fanns begränsningar i vad man kunde få vara med att bestämma 
på förskolan.  

 
”Starka barn som tar mycket plats kan hindra de lite tystare barnen utan att vi tänker på det” 
(Fsk  1-5 år) 
 

Medvetandegöra barns inflytande 
 
En pedagog kunde inte svara på frågan hur du medvetandegör barns inflytande, visste inte 
hur man gör.  
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”Det kan jag inte säga att jag vet hur man gör, jag kan inte svara på det.” (Fsk 1-5 år) 

 
I de andra svaren kom återkoppling och reflektion upp, att man förklarar för barnet att nu har 
du bestämt eller valt vad du vill göra. Pedagogerna svarade att de då gör barnen medvetna 
om att de gjort ett eget val. Tre nämner att de vid t.ex. måltidssituationerna för en dialog 
med barnen kring deras egna val, för att göra dem medvetna om sitt inflytande under dagen 
En annan svarade att man medvetandegör barnet genom att påvisa konsekvensen av sitt eget 
val.  

”Vi pratar t.ex. vid måltiderna och tema grupperna om vad varje barn gjort under dagen och 
uppmärksammar vad de valt själva” (Fsk 1-5 år) 
 
”Jag försöker säga att det där har du fått vara med att bestämma eller välja, att man förklarar 
eller bollar tillbaka frågan till barnen” (Fsk 1-5 år) 

                          
 ”Uppmuntra till att de själva ska fundera ut lösningar eller nya aktiviteter” (Fsk 1-3 år) 

 
En svarade att det brukar vara pedagogerna som styr och ställer, fast man borde bli bättre på 
att ge barnen valmöjligheter. 

 
”Det är vi som styr och ställer fast man borde bli bättre på att ge barnen valmöjligheter” (Fsk 
1-5 år) 

 
Delade meningar om vad som var viktigast för barnen 
 
I frågan om vad pedagogerna tror är viktigast för barnen att ha inflytande över blev det 
många olika svar. Här var det inte lika tydligt att se någon gemensam nämnare som i de 
andra frågorna. Sex svarade att de tror att det är viktigast för barnen att få bestämma i leken.  

 
”Att de får vara med att bestämma vad de ska leka med vem och var” (Bsk 1-5 år) 
 
”Själva upplever de nog den fria leken, kanske för att det är det området vi ”släpper” först” 
(Fsk 1-3 år) 

 
Andra svar som kom fram var att barnen skulle lära sig att ta ansvar för sitt eget handlande 
och att göra barnen medvetna om att det var deras egna val. 

 
”Att de ska ta ansvar för sitt eget handlande” (Bsk 1-3 år) 
 
”Allt egentligen, att de får en liten del i allt. Att de får känna att de får vara med och bestämma 
eller styra över olika saker” (Bsk 1-5 år) 
 
”Det viktigaste för barnen är att förstå vad inflytande innebär och hur de på detta sätt kan få en 
rolig och intressant vistelsetid på förskolan genom egna val” (Fsk 3-5 år) 

 

Det var bara en som tog upp rättvisan som en aspekt på vad som kan vara viktigast för bar-
nen att ha inflytande över. Den pedagogen tycker att i dessa stora barngrupper är det viktigt 
att man gör så att alla barn känner att det finns en rättvisa 

 
”Det kan vara olika från barn till barn. Att de upplever att det finns en rättvisa på något sätt. 
Det ska vara lika för alla, tycker jag” (Fsk 1-5 år) 
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Diskussion 
 
Vi presenterar diskussionskapitlet i fyra delar, resultat diskussion, metod diskussion, didak-
tisk diskussion och framtida forskning.  

 

Resultat diskussion 
 
Styrdokumenten 
 
I pedagogintervjuerna svarade pedagogerna att barnen ska lära sig att ta ansvar, alla ska få 
vara med att bestämma och barnen ska få en rolig vistelsetid på förskolan. Pedagogsvaren är 
alla strävande mål i Läroplanen, men det är ingen som benämner styrdokumenten i sina svar. 
Under rubriken Barns inflytande (Lpfö 98, s 55) står det att förskolan lägger grunden till att 
varje barn ska förstå vad demokrati är, och att barnens behov och intressen ska ligga till 
grund för utformning av verksamheten. Värdegrunden utgör stommen för förskolans arbete, 
därför är det viktigt att de grundläggande värderingar som personalen har visar sig i förhåll-
ningssättet till barnen. Alla vuxna som finns i barnens omgivning är förebilder, barnen tar 
till sig de vuxnas värderingar. Pedagogerna bör hålla en levande diskussion i arbetslaget 
kontinuerligt om hur deras värderingar påverkar barnen. I arbetet med demokrati kan det 
vara bra att ifrågasätta ofta återkommande regler och rutiner. Det är viktigt att ifrågasätta för 
vems skull och varför de finns.  
 
Det framkom av svaren från de pedagogerna som arbetar med de mindre barnen att det var 
viktigt med rutiner och regler. Kollektivets bästa med mat och sovtider styr och det finns 
inte alltid tid att lyssna, rutinerna måste följas. Det tar forskaren Sigsgaard (2003) upp då 
han menar att ju fler regler och rutiner verksamheten har, bildas ett hierarkiskt maktförhål-
lande mellan pedagoger och barn. Det går emot vad läroplanen förespråkar i frågan om de-
mokrati. Barnen behöver redan i tidig ålder göras medvetna om att de kan vara med att på-
verka sina val och det behövs avsättas tid till det. En pedagog svarade att det är beroende på 
hur mycket inflytande man vill att barnen ska ha. Vi menar att för många regler begränsar 
barnens möjligheter till inflytande. 

 
Vem bestämmer 
 
Det kom fram i barnintervjuerna att barnen tyckte att fröknarna är de som bestämmer mest 
på förskolan, men det är barnen själva som bestämmer vilka aktiviteter eller lekar de vill 
göra. Likaså svarade barnen att det är de själva som bestämmer med vem de ska leka och när 
leken skall vara slut. Sheridan och Pramling (2001) kom fram till i intervjuer med förskole-
barn att det är i leken de har inflytande och av resultatet av våra intervjusvar ser vi att vi 
kommit fram till samma slutsats. För barnen kom  svaren naturligt och enkelt, det är frök-
narna som bestämmer mest. Det var inget konstigt med att fröken bestämde mest, Olesen 
och Pedersens (2004) har i sin forskning om att makt förekommer i förskolan, sett att barnen 
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är underordnade och i en beroendeställning till pedagogerna. Det innebär att pedagogerna 
påverkar barnen med sina värderingar och sitt sätt att se på samhället. Filosofen Foucault 
menar enligt Olesen och Pedersen att det handlar om att det finns olika sätt att fördela makt 
på, bland annat maktens mikrofysik, som innebär att man följer vissa bestämda principer i 
miljön där man vistas, till exempel i skolan. Utifrån svaren i barnintervjuerna är det naturligt 
för dem att det är fröknarna som bestämmer. 
 
Hur mycket pedagogerna än arbetar för att ge barnen inflytande så är det fortfarande peda-
gogerna som har makten. Pedagogerna måste därmed vara medvetna om vilket ansvar de har 
och förvalta den på ett bra sätt som gagnar barnet. Det är pedagogerna som ska ge utrymme 
för barnens initiativ till delaktighet. Barnen ska göras medvetna om att deras vilja är viktig 
och att de har möjlighet att vara med att påverka sin dag på förskolan, och den makten för-
delas av pedagogen. Åberg, Lenz Taguchi (2005) menar att det är pedagogerna som sätter 
ramarna för vad barnen kan eller inte kan göra, inte bara i enskilda aktiviteter utan i hela 
verksamheten. 

 
Rutiner 
 
Förskolans värld är styrd av olika rutiner för att verksamheten ska fungera och fasta rutiner 
skapar trygghet för både pedagoger och barn. Ibland kan dessa rutiner vara svåra att frångå 
och man fastnar i gamla mönster. Rutinerna togs upp som exempel på hinder av många pe-
dagoger i arbetet med barnens egna initiativ till inflytande. Arner (2009) kom fram i sin stu-
die, att det ibland kan vara svårt att se det egna förhållningssättet och ifrågasätta varför man 
gör på ett visst sätt. Det kan finnas en rädsla för förändringar så man tar istället hänsyn till 
gamla regelsystem, både för att det är enklast så och för att man är rädd för vad kollegerna 
tycker. Det framgick också ifrån svaren från några av pedagogerna att ”det går av gammal 
vana” och ”att det ofta är vi som styr och ställer”. Där kan vi som pedagoger känna igen oss, 
att det finns en rädsla för förändring, men i ett arbetslag där öppenhet och trygghet råder 
vågar man ifrågasätta och skapa möjligheter till förändring. Då finns också större möjlighe-
ter till att ta tillvara på barnens önskemål.  

 
Lärande genom samspel 
 
Barnen upplevde att de fick bestämma själva över det som är viktigast för dem, i leken. Sva-
ren i barnintervjuerna var genomgående lika och vi kunde se en röd tråd i sammanställning-
en att leken och kompisarna var det viktigaste att vara med att bestämma om. I intervjusva-
ren från pedagogerna var det sex stycken som svarade att de trodde att det var i leken det var 
viktigast för barnen att ha inflytande. Det innebär att det ligger ett stort ansvar hos pedago-
gerna att skapa situationer som ger utrymme för att barnen ska kunna uttrycka sina demokra-
tiska idéer. Sheridan och Pramling (2001) har genom intervjuer med förskolebarn kommit 
fram till att det är i leken som de har möjlighet att bestämma. De menar också att det är i 
samspel med sina kamrater barnen upplever att de får vara med att bestämma, inte med de 
vuxna. 
 



 24 

I samspelet mellan barn och vuxna är det viktigt att det präglas av förtroende och respekt. 
Det är i samspelet med andra som vi skapar en bild av oss själva. Om det finns ett förtroen-
defullt samspel mellan barn och vuxna, där barnen känner sig trygga, vågar barnen oftast 
yttra sig utan att vara rädda för att bli negativt bemötta. I läroplanen (Lpfö-98) betonar man 
demokratiska värden och sam lärande, det vill säga både att barn lär sig av varandra, och 
genom samspelet mellan vuxna och barn. 
 
Barnen var också eniga om att det var bättre att bestämma tillsammans på förskolan. I inter-
vjun med barnen gav de exempel på situationer som de får möjlighet att vara delaktiga, som 
till exempel, samling eller i tema gruppen. Det är inget av de svaren som återkommer när de 
svarar vad som är roligast att bestämma över, utan leken och aktiviteter tillsammans med 
sina kamrater dominerar genomgående svaren. Enligt Bråten (2007) menar Vygotskij i sin 
teori om samspel, att barnet lär genom ett aktivt sampel med andra. Det är samspelet mellan 
barnen som har en stor betydelse för barnets utveckling, och inte alltid att man får sin vilja 
igenom. Det finns mycket att vinna på att kunna samarbeta, när det handlar om att gå vidare 
i sitt lärande och sin utveckling. Enligt Vygotskijs teori om det han menar är den närmaste 
utvecklingszonen, får barnen sina viktigaste lärdomar genom ett dialogiskt samarbete, mel-
lan barnen och de människor de möter. Om barnen själva får vara med och bestämma aktivi-
teter som är meningsfulla för dem stimulerar det deras vilja att ta till sig kunskap.  
 
I intervjuerna med pedagogerna framkom det exempel där pedagogerna gav barnen möjlig-
het att påverka innehållet i olika aktiviteter som exempelvis samling. Då inget av dessa al-
ternativ upplevdes som roligast att bestämma om i barnens intervjusvar kan vi pedagoger 
ställa oss frågan, har barnet inflytande när det är den vuxne som bestämmer när och om vad? 
För att få en gemensam syn på barns rätt till inflytande i förskolan krävs det att pedagogerna 
gör reflektioner tillsammans menar Arner, för att på bästa sätt ta tillvara på barnens inflytan-
de på deras egna villkor, och inte bara när det passar den vuxne (Arner, 2009). 

 
Språket som verktyg 
 
Relativt få av pedagogerna tog upp språket som en anledning att inte få inflytande i verk-
samheten. En av pedagogerna svarade att barnens ålder och om de har ett språk, är av bety-
delse när de arbetar för att göra barnen delaktiga. En annan pedagog gav exempel på meto-
der, som att observera barnen och ge dem inflytande utifrån intressen. Ur demokratisk syn-
vinkel är det enligt Johansson (2005) viktigt att alla barn ska ha samma förutsättningar för 
att få sin röst hörd. Detta gör att det är av stor betydelse att vi arbetar medvetet med språket, 
att barnen får den språkträning de behöver. 
  
Johansson såg i sin forskning att det var de äldsta barnen, som har lättast att uttrycka sig, 
som fick den största uppmärksamheten av pedagogerna. De yngre barnen fick mycket sällan 
en chans till dialog på samma sätt. Det var inte lika vanligt att de vuxna tog sig tid att verk-
ligen sätta sig in i vad de yngre barnen ville, att tolka vad de ville uttrycka. Johansson  me-
nar att de yngre barnen får sällan en chans till dialog på samma sätt, att pedagogerna verkli-
gen anstränger sig för att förstå och tolka vad det är barnen vill uttrycka. De små barnens 
initiativ får oftast inte lika stor uppmärksamhet som de äldre barnens.  Vi undrar om det kan  
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bero på att det då krävs mer av den vuxne, det tar längre tid att försöka tolka vad ett barn 
utan ett utvecklat språk vill? Starka barn gör sin röst hörd och tar mer plats från det tysta 
utan att vi tänker på det, är ett svar från en av pedagogerna som intervjus. Det är av stor vikt 
att arbeta med språkträning ur perspektivet att språket är ett verktyg för inflytande. 

 
Lika för alla 
 
Det var en av de intervjuade pedagogerna som tog upp rättvisa när man talar om barns del-
aktighet, att det ska vara lika för alla. Kan man låta barnen göra olika saker utan att barnen 
tycker det blir orättvist och vad har barnen för behov av att allt ska vara rättvist? Enligt 
Åberg, Lenz Taguchi (2005) har barnen inga problem med att allt inte ska vara rättvist.   
Pedagogerna tror att alla måste göra lika utan att se till varje barns behov, det handlar om 
pedagogerna och att hur vi förhåller oss till hur rättvisa påverkar barnen. Om det inte är nå-
got pedagogerna lägger någon större vikt på eller pratar om, gör inte barnen det heller. Det 
var intressant att det bara var en pedagog som tog upp rättvisa i sitt intervjusvar, som en 
aspekt för att arbeta med inflytande.  

 
Kompisar och fröknar lyssnar 
 
Alla barnen svarade att de blev lyssnade på, av kompisar och fröknar. Ett villkor för att få ett 
demokratiskt klimat är att alla upplever att de får göra sin röst hörd, att bli lyssnad till. Ett 
positivt resultat från undersökningen var att alla barn upplevde att någon lyssnade på dem, 
både kamrater och fröknar. Enligt Vygotskij är barns dialoger ett kollektivt utbyte av idéer. 
Han menar att barn genom kommunikation med jämlikar blir introducerade i nya sätt att 
tänka (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000). Barnen ges möjlighet och hjälp 
till att kommunicera med andra, både barn och vuxna, är alltså viktigt för att de ska lära sig 
samspela. I barnintervjuerna nämndes lika ofta namn på kamrater som fröknar, som svar på 
vem som lyssnade, det ena uteslöt inte det andra.  

 
Stämmer uppfattningarna överens? 
 
Syftet var att ta reda på hur barnen och pedagogernas uppfattningar om inflytande stämmer 
överens. Studien kom fram till att vissa saker överensstämde och andra inte. Det som både 
pedagoger och barn tyckte gemensamt var att det finns möjlighet till inflytande. Pedagoger-
na svarade att deras vilja var att barnen ska ha inflytande över den dagliga verksamheten, 
som i temagrupper eller samlingar. Barnen var eniga i sina svar att det är fröknarna som be-
stämmer mest, men att det var de själva som bestämde över sina egna aktivitetsval, som de 
också gav exempel på. Barnen sa när de intervjuades att de kunde välja att leka ute eller 
inne, vad vi ska sjunga på samlingen och vilken bok vi ska läsa, som några exempel. Trots 
det var den bestämda åsikten genomgående i barnintervjuerna att fröken är den som be-
stämmer mest på förskolan. För att få en gemensam syn på barns rätt till inflytande i försko-
lan krävs det att pedagogerna gör reflektioner tillsammans menar Arner, för att på bästa sätt 
ta tillvara på barnens inflytande på deras egna villkor, och inte bara när det passar den vuxne 
(Arner, 2009). 
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En uppfattning som gick isär var vad som var viktigast för barnen att ha inflytande över. 
Barnen själva var i stort sett eniga om att det var i leken och tillsammans med sina kamrater 
de helst ville bestämma. Pedagogernas svar var mer olika, några få tog upp leken som den 
viktigaste aspekten för barnen medan de flesta gav helt andra svarsalternativ.  I intervjusva-
ren förväntade vi oss att fler skulle svara att det var leken som var mest betydande för bar-
nen, leken har länge varit i fokus för barns lärande och utveckling. Pedagogerna tar inte upp 
leken som svar, men det behöver inte betyda att de inte tycker den är viktig. Deras svar som 
till exempel att barnen ska lära sig ta ansvar, är något de kan lära sig genom leken.  

 

Metod diskussion 
 
En del av syftet med undersökningen var att ta reda på hur pedagogerna skapar möjligheter 
för barnen till inflytande utifrån Läroplanens mål. Vi valde medvetet bort att ställa frågor där 
vi benämnde vad som står i Läroplanens mål och riktlinjer angående barns rätt till inflytan-
de. Vi har förutsatt att de vi har intervjuat är väl förtrogna med Läroplanens mål, meningen 
med studien är att lyssna in hur verkligheten egentligen ser ut. Risken med att intervjun 
skulle bli uppfattad som ett test på pedagogernas kunskaper om Läroplanen ville vi undvika, 
för att svaren skulle bli så nära verkligheten som möjligt. Trots det väckte det ändå en viss 
osäkerhet hos flera av respondenterna. Det kan bero på att tiden till att diskutera och plocka 
ner målen till hur man arbetar med dem utifrån sin egen verksamhet inte är tillräcklig. Alla 
inom förskolan jobbar med inflytande, men pratar inte om hur. 
 
De kvalitativa intervjuerna gav oss ett stort underlag för vår undersökning. Det var intressant 
att få en syn på inflytande från både barns och pedagogers perspektiv. Barnens svar på våra 
frågor var spontana, korta och för dem självklara. Pilotstudien vi gjorde hjälpte oss att for-
mulera frågorna till barnen så de blev enkla och konkreta. De fick själva välja var på försko-
lan intervjuerna skulle ske och i vissa fall i vilket sammanhang, där barnet kände sig tryggt. 
När vi hade gjort våra barnintervjuer och sammanställt dem såg vi att barnens tankar om vad 
som var viktigt för dem att bestämma över, stämde väl överens på de tre förskolorna där 
intervjuerna gjordes.  
 
Pedagogintervjuerna tog i genomsnitt tjugo minuter per respondent. Vi valde att göra inter-
vjuerna skriftligen, dels på grund av att utrustningen inte fanns att tillgå på alla tre försko-
lorna, dels att intervjuerna enligt oss känns mer avslappnade utan bandspelare.  Responden-
terna upplevde intervjuerna som givande, och även om frågorna ibland kändes svåra, så 
väckte det många tankar om deras eget förhållningsätt och tankar kring barns inflytande.   

 

Didaktiska konsekvenser 
 
Studien har gett oss svar på de frågeställningar som fanns i syftet. Några av svaren, både 
från barnen och pedagogerna har överraskat oss och några blev som vi hade förväntat oss.  
 



 27 

Makt mellan pedagoger och barn i förskolan tas inte ofta upp. Det var intressant i bak-
grundsmaterialet, att den makten pedagoger har blev så tydlig. Ett intressant ämne att föra en 
diskussion om i arbetslagen på förskolorna, att vi diskuterar hur vi använder oss av vår makt.  
 
Det var intressant att barnen nämner leken som roligast att vara med att bestämma om, men 
att bara några av pedagogerna tog upp samma sak. Det känns som en viktig möjlighet att ta 
fasta på. För att kunna arbeta vidare med barnens inflytande på det sätt som barnen upplever 
är viktigast och roligast, kan vi börja med att använda oss av leken som ett verktyg. Exempel 
på det kan vara att de får vara med att köpa in och välja material och ge barnen mer utrym-
me för sin lek utifrån deras önskemål. 
 
Det var positivt och överraskande att barnen uppfattar det, som att det är de själva som be-
stämmer när leken är slut, inte de vuxna. Pedagoger pratar ofta om alla avbrott och hur styr-
da verksamheten är av rutiner. I resultatet av barnintervjuerna var det intressant att barnen 
inte nämnde att det var fröknarna som talade om när de skulle sluta leka. Kan det vara något 
att tänka på att det kanske inte alltid är så att barnen uppfattar saker som vi vuxna tror? En 
slutsats av det kan vara att oftare fråga barnen vad de tycker, och inte bara ta för givet att de 
uppfattar saker som de vuxna gör. Att regelbundet göra observationer och intervjuer med 
barnen är ett bra sätt att få reda på deras tankar. 
 
Om vi ska kunna ha ett demokratiskt förhållningssätt måste pedagoger inom förskolan tro på 
barnens förmågor. Genom att skapa möjligheter i förskolans vardag, där barnen får uttrycka 
sina tankar och åsikter, och även lyssna på sina kamraters synpunkter, kan de hitta stunder 
då barn och pedagoger tillsammans reflekterar över vad som händer. Det blir ett viktigt till-
fälle för pedagogerna att verkligen lyssna på barnens tankar, och att ge dem möjlighet till att 
ta ansvar för sig själva och sina kamrater. I studien framkom hur viktigt det är att barnet har 
ett språk och kan uttrycka sig, för att kunna påverka sin egen vardag i förskolan. 
 
Pedagoger bör föra en diskussion med barnen om innebörden i de demokratiska frågorna för 
att möta dem  i deras förståelse. Ett barn som har mycket inflytande hemma kan tycka att 
begränsningarna är stora på förskolan, trots att man ger barnen stort inflytande och arbetar 
med delaktighet. På samma sätt kan ett barn med stora begränsningar hemma tycka att man 
på förskolan får vara med att bestämma. Orden står för olika saker utifrån vilka erfarenheter 
vi bär med oss.  

 

Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att ta reda på är hur barn som gick på förskolan för 15 år 
sedan, upplevde att de hade inflytande. Finns det skillnader på hur barnen upplever sitt infly-
tande, före och efter läroplanens införande 1998. 
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Slutord 
En förskola som bygger på demokrati och delaktighet handlar om att ge barnen utrymme för 
sitt eget tänkande, och respekt för vad andra tycker. Det handlar alltså inte om att alla får 
göra vad de vill. Det är vi vuxna som ska styra, men det ska vi göra med ett ansvar och en 
medvetenhet om hur, och vad vi gör. Barnen ska alltid vara i fokus. Det är vi pedagoger som 
ska se till att det är barnen som är huvudpersoner i förskolan. Demokrati är inget vi kan lära 
barnen, utan det är något som vi bygger upp tillsammans och ständigt utvecklar. Det är nå-
got som alltid ska hållas levande i vårt arbete med barnen.  
Med anledning av att det ligger ett förslag för en ny läroplan, hoppas vi att leken kommer 
ges mer utrymme, då vi ser att det är där barnen får inflytande på sina villkor 

 
Tack 

 
Ett varmt tack till alla som gjort den här studien möjlig 
 
Alla barn, föräldrar och pedagoger som ställt upp på våra intervjuer. 
 
Vår handledare Mary Larner och våra kära studiegruppskamrater för uppmuntran och givan-
de diskussioner. 
 
Våra familjer som hela tiden trott på oss och i vissa stunder fått stå åt sidan. 
 
Ett stort tack till våra chefer som gett oss den här chansen till vidareutbildning. 
 
Alla arbetskamrater som stöttat och uppmuntrat. 
 
Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete, där vi kompletterat och lärt oss mycket 
av varandra. 
 
Sist men inte minst ett speciellt tack till Conny som assisterat med tilltugg och uppmuntran 
varje fredag under hela arbetets gång. 
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Bilaga 1 
 
Göteborg  090918 
 

 Hej! 
  

Vi är tre stycken som går sista terminen på vår utbildning till förskollärare på Högskolan i 

Borås, och vi arbetar på olika förskolor i xxxx. Vårt sista stora arbete är en kandidatuppsats. 

Uppsatsen kommer att handla om barns delaktighet och inflytande på förskolorna. Vi är ny-

fikna på att ta reda på vad barnen själva anser att de har delaktighet och inflytande över i 

verksamheterna.  För att få svar på våra frågor behöver vi göra intervjuer med några av bar-

nen som vi sedan ska sammanställa i vår studie. Eftersom studien publiceras på Högskolans 

databas är det av stor vikt för er att veta att vi inte kommer att använda barnens namn eller 

att det går att spåra vilka förskolor det handlar om.  Ert barn har också rätt att säga nej till att 

intervjuas om det inte vill eller avbryta när som helst, med vår fulla respekt.  

 

 För att vi ska kunna genomföra våra intervjuer med barnen krävs det ett godkännande av er 

som vårdnadshavare. Vi hoppas på er hjälp till vår studie och tackar er på förhand. 

 Har ni några frågor är ni välkomna att ställa dem  till oss eller till vår handledare Mary Lar-

ner  

 

Med vänlig hälsning 

Karin Nyberg 

Lena Jacobsson 

Jeanette Karlsson 

 

 

 
 
Vi har tagit del av informationen och godkänner att vårt barn intervjuas. 
 
Vårdnadshavare : …………………………………………………………… 
 
 
Blanketten lämnas åter till oss senast torsdagen den 1:a oktober 
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Bilaga 2 

 
 
Intervjufrågor till barnen 

 
 
Vad brukar du vara med att bestämma om på förskolan? 
 
  
Är det bättre att bestämma  själv eller att man bestämmer tillsammans? 
 
 
Vem är det som bestämmer mest på förskolan? 
 
  
Vad är det som är roligt att vara med att bestämma om? 
 
 
Vem är det som bestämmer vilka som ska leka tillsammans? 
 
 
Vem är det som bestämmer när leken är färdig? 
 
 
Vem är det som bestämmer vad vi ska göra på samlingen? 
 
 
Vem är det som lyssnar på dig när det är något du vill? 
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Bilaga 3 
 

 
 

Intervjufrågor till pedagoger 
 
 
Vad betyder begreppet inflytande för dig? 
 
 
Hur arbetar du för att ge barnen inflytande? 
 
  
Upplever du att det finns hinder eller begränsningar för att arbeta med barns inflytande? 
 
  
Hur gör du barnen medvetna om att de har inflytande? 
 
 
Vad tror du att det är viktigast för barnen att ha inflytande över? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


