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Sammanfattning 
 

Arbetets art: Lärarexamen 210 poäng med inriktning Förskola/Förskoleklass 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Barns inflytande i förskolan – en studie om pedagogers uppfattningar 

av barns inflytande 

 

Engelsk titel: Children’s influence in preschool – a study about teacher’s 

conceptions of children’s influence 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, demokrati, inflytande, kommunikation, samspel. 

 

Författare: Inger Hellberg & Monica Olsson 

 

Handledare: Sonja Kihlström 

 

Examinator: Susanne Björkdahl Ordell 

 

 

BAKGRUND: 
Bakgrunden behandlar en del av förskolans historia och dess styrdokument. Beskrivningen av 

varför pedagogen Fröbel startade Kindergarten samt de styrdokument och förordningar som 

gjort att förskolans pedagogiska utformning växt fram redogörs. I barnkonventionen lyfts 

barns rättigheter samt respekten för varandra. Teorin om livsvärlden ligger som grund för hur 

människan utvecklas i samspel och kommunikation med varandra. 

 

SYFTE: 
Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers uppfattningar av begreppet barns 

inflytande i förskolan. Syftet behandlar också hur pedagogerna arbetar med barns inflytande, 

vilken påverkan de anser att inflytande har på barns utveckling och lärande, samt hur de 

menar att barn förstår att de har inflytande. 

 

METOD: 
Studien är kvalitativ, första frågeställningen utgår från fenomenografisk ansats med kvalitativ 

analys i övriga frågeställningar används kvalitativ analys. Redskap som användes är intervju 

med öppna frågor samt tankekarta. Sex pedagoger intervjuades från fyra förskolor med olika 

organisatoriska inriktningar. 

 

RESULTAT: 
Det visar sig att pedagogernas uppfattningar av fenomenet barns inflytande utfaller i två 

kategorier, barns valmöjlighet samt att barnen blir hörda. Pedagogernas arbete med barns 

inflytande delades upp i tre kategorier. Vilken påverkan barns inflytande har på utveckling 

och lärande finns indelat i tre kategorier som beskriver olika läroprocesser. Pedagogerna 

menar att det finns två tillvägagångssätt att bekräfta hur barnen ska förstå att de har 

inflytande, konkret bekräftelse och kognitiv bekräftelse. 
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Inledning  
 

För att varje barn ska ges möjlighet att få inflytande i sin egen vardag bör de få utveckla sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att belysa vad pedagoger har för 

uppfattning om begreppet barns inflytande i förskolan. Hur de tänker och arbetar för att barnet 

ska utveckla förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. 

 

I läroplanen som är ett styrdokument för förskolan (Lpfö-98) formuleras värdegrunden, 

förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen, som är utformade som 

mål att sträva mot, anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad 

kvalitetsutveckling i förskolan. Förskolan vilar på demokratins grund, vilket betyder att vi 

inom förskolan bland annat skall ta tillvara barnens tankar och uppmuntra förmågan till eget 

inflytande i vardagen. Barns inflytande har en egen rubrik i läroplanen. Grunden för att uppnå 

målen inom förskolan och skolan är enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

pedagogernas flexibilitet i att ta tillvara barns tankar. De menar vidare att pedagogerna bör 

arbeta så att barnen utvecklar en förståelse och insikt om sitt eget lärande. Barnen bör alltså 

bli medvetna och uppmuntrade till egna insatser i sitt livslånga lärande. 

 

Fredrik Malmberg som är Sveriges barnombudsman håller med om att barns inflytande i 

förskolan kan bli större. I en artikel i tidningen Förskolan 8/09, menar han att det är en svår 

utmaning för många, att ta barns rätt att komma till tals på allvar. Pedagogerna i förskolan ska 

fånga upp och se varje barn, därför är det viktigt att det finns utbildad personal anser 

Malmberg. Att lyfta fram barnkonventionen i förskolan så att barnen vet om att det finns 

rättigheter som gäller för barn i hela världen, kan bli ett viktigt skydd bland annat för barn 

som blir slagna påpekar Malmberg, de kan annars tro att det som de tvingas uppleva är okej. 

 

I vårt arbete i förskolan och i vår utbildning till förskollärare, har vi blivit uppmärksamma på 

hur viktigt det är med barns inflytande i sin egen vardag. Det har också gett oss många 

upplevelser av att vi som pedagoger är de som styr och har makten, trots att våra goda 

intentioner är att ta tillvara på vad barnen har för behov och intresse. Barns inflytande i 

förskolan är grunden för att de skall förstå vad demokrati är, att de skall ta ansvar för sina 

egna handlingar och för förskolans miljö. 

 

Tanken med vår studie är att pedagoger som arbetar inom förskolan och tar del av vårt arbete 

ska bli inspirerade. Vår förhoppning är att de ska få nya och fler tankar och idéer om hur man 

uppmuntrar barns inflytande och ger barnen möjligheter att uttrycka sin uppfattning om vad 

som är meningsfullt och roligt i förskolan. Verksamheten är i ständig förändring och kan 

utvecklas vidare, genom denna undersökning hoppas vi få fram material som synliggör vad 

begreppet inflytande står för samt hur arbetet i förskolan kan ske, för att stödja och uppmuntra 

till barns inflytande. 
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Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers uppfattningar av begreppet barns 

inflytande i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

 Vad har pedagogerna för uppfattningar av begreppet barns inflytande? 

 Hur menar pedagogerna att de arbetar med barns inflytande? 

 Vilken påverkan anser pedagogerna att inflytande har på barns utveckling och 

lärande? 

 Hur menar pedagogerna att barnen förstår att de har inflytande i förskolan?  

 

 

Bakgrund 
 

I bakgrunden görs en tillbakablick av en del tidigare historik inom förskolan som lett fram till 

det synsätt och pedagogiska arbetssätt som bedrivs i svenska förskolor idag. Från 

kindergartens grundare Friedrich Fröbel, vars övertygelse var en tro på varje människas rätt 

till frihet. Sedan har utredningar, lagar och konventioner bland annat lett fram till Läroplanen 

för förskolan (Lpfö, 98) och i innehållet belyses vikten av att barn skall få inflytande i sin 

vardag. Vi har också valt att ta med ett avsnitt om människan och livsvärlden sett ur ett 

filosofiskt perspektiv inom vilket man lyfter fram betydelsen av att pedagoger försöker se 

barnets perspektiv och på så sätt ge barnet vardagsinflytande.  

 

Tillbakablick  
Friedrich Fröbel (1782-1852) var en pedagog och på sin tid nyskapare inom uppfostran och 

utbildning, han reste runt i Tyskland och studerade de olika verksamheter som fanns för små 

barn. Eftersom han inte var nöjd med det han såg startade han Kindergarten där syftet var att 

främst ta tillvara barnets verksamhetsbegär. Enligt Fröbel fanns det två grundprinciper i 

barnets utveckling. Den ena principen är barnets självverksamhet som bygger på att barnet 

själv tänker och upptäcker hur omvärlden fungerar genom att använda sig av egna idéer och 

egen erfarenhet. Den andra principen är lekens betydelse där han ansåg att barnets tankar, 

uttryck för känslor och upplevelser blir till erfarenheter, han ansåg att de båda principerna var 

sammanlänkade med varandra. Förutsättningarna för att bli en fullvärdig människa var enligt 

Fröbel att barnet, samtidigt som det tar in inflytandet från omvärlden också får möjligheter att 

uttrycka sina innersta tankar. Henriette Schrader-Breymann (1827-1899) var en avlägsen 

släkting till Fröbel, hon arbetade tillsammans med honom och blev även utbildad till 

kindergartenledarinna. Några år efter Fröbels död tog Henriette Schrader-Breymann initiativ 

och startade ”Pestalozzi-Fröbelhaus” i Berlin, det var denna anstalt/skola som kom att utbilda 

ledarinnor inom Fröbelpedagogiken, där utbildades även de första svenska 

kindergartenledarinnorna. Inom svenska förskolan använde man sig också kortvarigt av 

namnet kindergarten men blev snart översatt till barnträdgård (Simonsson-Christenson, 1997). 



7 

 

Simonsson-Christenson menar att förskolans utformning, målsättning och dess pedagogiska 

innehåll diskuterades för första gången sakligt i den barnstugeutredning, BU- 68 som tillsattes 

i syfte att reformera förskoleverksamheten. Författaren menar att utredningen förespråkade 

bland annat dialogpedagogik, där relationen mellan barnet och den vuxne, barnet och 

omgivningen stod i fokus.  Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att 

barnstugutredningen förde fram en syn på barnet som företagsamma, kommunicerande och 

detta skulle tas tillvara i förskolan så att pedagogens bemötande av barns tankar var som en 

dialogpartner. Barnstugeutredningen anses även här vara av betydelse, och ses som en 

milstolpe för förskolans utveckling därför att barns kompetens och samspelets betydelse blev 

tydligt, även om författarna anser att det pedagogiska innehållet kom i skymundan. 

Dialogpedagogiken ligger till grund för den pedagogik som bedrivs idag i förskolan men med 

nya utvecklingsteoretiska ansatser. 

 

Simonsson-Christenson (1997) hävdar att ett viktigt år inom förskolepedagogiken och 

förskolans historia var år 1975.  Det var då som barnstugeutredningen resulterade i den lag 

som gjorde bland annat att innehållet i förskolepedagogiken blev klarare formulerat. 

Ytterligare en viktig händelse i förskolans historia var när det 1996 planerades att skola, 

förskola och skolbarnsomsorg skulle integreras. Inom skolverket planerade man att skolans 

läroplan och förskolans pedagogiska program skulle länkas samman i vad som senare blev 

nuvarande läroplaner för skola och förskola.  

 

Förskolans pedagogiska innehåll och utformning stärks genom de mål och riktlinjer som finns 

i läroplanen för förskolan (Lpfö, 98). Barns åsikter och tankar skall tas tillvara och i samspel 

med andra utveckla ett demokratiskt tänkande. Ett strävansmål är att barnen ska få möjlighet 

att påverka och utveckla sin förmåga att ta ansvar samt att delta och ha åsikter om sig och sin 

omgivning. Genom deltagande och att de vuxna lyssnar på vad barnet har att säga stärker det 

barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Arnér & Tellgren (2006) 

menar att barns inflytande i förskolan betyder att barnen ska få möjlighet att påverka sin 

situation i förskolans vardag. De menar vidare att för att barnen skall kunna lägga grunden till 

sitt livslånga lärande är det viktigt att barnen redan från när de är riktigt små får ha inflytande, 

vara aktiva samt påverka planeringen av verksamheten. 

 

Barnkonventionen  
FN-kommissionen utsåg 1979 en arbetsgrupp med syftet att utarbeta en konventionstext om 

barns rättigheter. Det tog tio år innan texten antog av FN: generalförsamling och ytterligare ett 

år innan den kunde träda i kraft. Konventionen innehåller 54 artiklar fördelade på tre delar, 

första delen handlar om barn rättigheter och består av 41 artiklar. Övriga artiklar handlar om 

FN-kommitténs sammansättning och arbetssätt och formerna för ländernas anslutning 

(Bartley, 1998).  

 

Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som samlar över 55 

medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. 

Nätverket som bildades 1991 leds av ett arbetsutskott av nio personer som väljs vid årsmötet. 

Syftet med detta nätverk är att de granskar hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och verkar för att barn och unga själva kan kräva sina 

rättigheter (Barnkonventionen, 2009). 

Barnkonventionen antogs 20 november 1989 av FN: s generalförsamling. Idag har nästan alla 

länder ratificerat barnkonventionen, vilket betyder att länderna har förbundit sig genom avtal 
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att rätta sig efter konventionen. Sverige ratificerade den 1990. I konventionen finns det fyra 

huvudprinciper: 

 

 Barns lika värde 

 Att barnens bästa ska komma i främsta rummet 

 Barns rätt att leva och utvecklas 

 Barns rätt att uttrycka sina åsikter 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står att barnet skall utveckla sin förmåga att uttrycka 

sina åsikter och få möjligheter så att de kan påverka sin situation. I förslaget till den nya 

skollagen görs en tydlig koppling till barnkonventionen genom att barnets bästa är 

utgångspunkten i utbildningen. 

 

Barns rättigheter och inflytande 
Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har mycket gemensamt. Barns 

rättigheter och barns inflytande, syftet med barnkonventionen är att ge barnet egna rättigheter 

och i läroplanen står det att förskolan skall lägga grunden för att barnen skall förstå vad 

demokrati är. Förskolan skall vila på demokratins grund, ge barnet förmåga och vilja att ta 

ansvar, utöva inflytande och få sina uppfattningar och åsikter respekterade. 

 

En filosofi om livsvärden 
Teorin om livsvärden, är ett filosofiskt perspektiv och grundar sig på en helhetssyn där 

människan och världen hör ihop. Det anses som en viktig del i teorin att människan varseblir, 

erfar och upplever världen genom sin levda kropp. Kroppen ses som en helhet där det fysiska 

är integrerat med det psykiska, kroppen är samtidigt sammanbunden med världen genom att 

människan är i interaktion med alla intryck, samtidigt som kroppen är ständigt deltagande i 

allt den utför. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson framhåller Merleau-Ponty att 

människan är intersubjektiv, vilket betyder att vi människor har en spontan grundtillit till 

andra och är från början inblandad i kommunikation och möten med andra i samspel. I 

interaktion med varandra möts delar av samma helhet. Vi går in i varandras världar genom att 

vi bekräftar och rättar varandra. Intersubjektiviteten ses som skör och ömtålig (Johansson & 

Pramling, Samuelsson, 2001).  
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Forskning om inflytande 
 

I Karlssons tolkning av Biesta innebär demokrati ett händelseförlopp där människor möts i 

olika handlingar. I tolkningen av vad demokrati är betonas att på olika sätt förändra ett 

förhållningssätt och ta ansvar för de handlingar som sker i en grupp. Mötena kan vara i 

samförstånd men det förekommer också delade meningar i samhället. Demokrati ses som en 

aktiv process där människor behöver reflektera över sina egna handlingar och etiska världen 

och ta ansvar för en gemenskap av olikheter där människor har inflytande i varandras 

livsvärld (Karlsson, 2009). 

Forskning om inflytande i förskolan 
Elisabeth Arnér är i grunden förskollärare, fil.lic. i pedagogik och har mångårig bakgrund som 

lärarutbildare vid Örebro universitet. Arnér menar att artikel tolv i barnkonventionen som 

handlar om barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter kan verka självklar, men det finns mycket 

övrigt att önska häri. Hon anser också att barn har långt ifrån tillräckligt inflytande i 

förskolan. Hela samhället och även förskolan präglas av synsättet att vuxna lär barn. Vidare 

menar hon att traditionen i tillvaron är att vuxna lär barn hur det ska gå till och om barnen inte 

förstår eller följer de vuxnas vägledning finns risk för att de får skäll. Arnér pratar om ett 

reellt inflytande, vilket betyder att barnen blir bemötta med respekt när de kommer med egna 

initiativ som de tycker är meningsfulla. Hon framhåller att detta inte betyder att barnen alltid 

får som de vill och alltid besvaras med ja på sina frågor. Pedagogerna på förskolan ska lära 

barnen hur en demokrati fungerar betonar Arnér, att lära sig att vänta på sin tur vilket betyder, 

ibland får man ja och ibland får man nej. Det avgörande menar Arnér är att barnet får uttrycka 

sin uppfattning och bli respekterad för den (Arnér, 2009).  

 

Arnér & Tellgren (2006) skiljer på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

Barnperspektiv menas är hur de vuxna ser på barns situation medan barns perspektiv är hur 

barnet själv ser på sin livsvärld genom sina ögon. För att förskolan skall kunna ge barn 

inflytande är det viktigt att de vuxna i förskolan möter barnet och försöker se barnets 

perspektiv. Arnér (2009) anser att vuxna kan i samtal med barn få möjligheter och kunskap 

om barnets perspektiv på den miljö som pedagogerna bygger upp. Detta genom att ta reda på 

barnets uppfattningar och upplevelser, hur barnet ser ur sin synvinkel. 

 

I Arnér & Tellgrens (2006) forskning bland sexåringar i förskoleklass ges bilden av hur barn 

ser på oss vuxna och sin omgivning. De barn som var med i undersökningen upplevde att det 

är de vuxna som bestämmer, både hemma och i den pedagogiska verksamheten. Barnen tar 

för givet att det är de vuxna som bestämmer det mesta utan att ifrågasätta. Den slutsatsen drar 

forskarna i sina reflektioner efter att barnen i intervjuer och samtal bland annat berättat om de 

regler som vuxna satt upp. Forskningen visade att vuxna arbetar för någonting som barnet 

skall bli och inte var det befinner sig i idag. Det synsättet anses vara ett hinder för samspelet i 

det vardagliga. De små barnen upplevs ha mera tillåtande ramar men ju äldre barnet blir desto 

fastare blir ramarna för vad de får och inte får göra. Författarna väcker frågan om meningen är 

att uppfostra barn till självständiga individer, med ett eget tänkande. Kommer den vuxne då 

att låta barnen ha inflytande genom att möta barnets tankar och lyssna på vad de har att säga? 

 

Utvecklingspedagogik, anses vara en pedagogik som kan göra lärande i förskolan möjligt. 

Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) utvecklingspedagogiska teori är 

förutsättningen för att ge barnen möjligheter att göra sin egen värld synlig den vuxnes 

tillvägagångssätt för att ta reda på barnets tankar och erfarenheter. Denna 
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utvecklingspedagogik är en medveten strävan mot mål som tar sin början i förskolan och 

fortsätter vidare genom livet. Det menas också att, utvecklingspedagogik kräver att 

förhållningssätt och innehåll i lärandet inte går att skiljas åt. 

 

I Emilssons avhandling ”Det önskvärda barnet” studeras fostran i förskolan. Avhandlingen 

undersöker specifika världen som delaktighet och inflytande. Syftet med avhandlingen var att 

utifrån tre olika studier få kunskap om perspektiv på fostran som kan förändra rangordningen 

mellan lärare och barn. I den andra studien har kontroll diskuterats i förhållande till barns 

inflytande. Studien visade att när läraren till fullo styrde över kommunikationen begränsades 

barns möjligheter till inflytande. I situationer där läraren genom samtal och med mer 

tillgängligt bemötande försökte närma sig barnets perspektiv ökade däremot barnets 

möjligheter till inflytande. I studierna dras slutsatsen att möjligheter till barns inflytande är 

direkt beroende av lärarens intresse för att närma sig barns perspektiv. Författaren väckte 

frågan om vad som betraktades som stark respektive svag lärarkontroll (Emilsson, 2008). 

 

Karsten Hundeide är professor i psykologi vid Oslo universitet. I boken ”Barns livsverden: 

sosiokulturelle rammer for barns utvikling lägger han stor vikt på de sociokulturella ramarna 

för barns utveckling, som nu är speciellt viktig i en värld med okända kulturella skillnader. 

För att förstå barns handlingar, reaktioner och förmågor menar Hundeide (1981) att man 

måste känna till vad barnen har med sig i ryggsäcken och hur de fungerar i sin vardag. Här i 

sin egen vardag finns barnen i ett samspel med vårdnadshavare och pedagoger i den kulturella 

gemenskapen. Hundeide visar med detta perspektiv ett kritiskt alternativ och tillägg till den 

traditionella utvecklingspsykologin. Hundeide använder tvärkulturell forskning och 

antropologiskt material för att visa att människor är meningssökande och tolkande väsen som 

handlar förnuftigt på sina egna förutsättningar och inom sin egen kulturella gemenskap. Han 

tar utgångspunkt i barnets uppvevelser och situationer och av egna handlingsalternativ. Detta 

perspektiv är viktigt eftersom det tar hänsyn till alla de sammansatta händelser som påverkar 

våra handlingar och val och som ofta blir försummade i den traditionella psykologin. 
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Teoretisk ram 
 

I vår teoretiska ram utgår vi från Vygotskijs och Säljös teorier om det sociokulturella 

perspektivet, där barns utveckling och lärande sker genom interaktion mellan barn/barn och 

barn/vuxna. Samspel sker på förskolan och syftet med denna undersökning är bland annat att 

ta reda på hur pedagoger arbetar med barns inflytande, vilken påverkan barns inflytande har 

på deras utveckling och lärande och hur pedagogerna menar att barnen förstår att de har 

inflytande i förskolan. Vygotskij (1999) menade att det som finns inne i huvudet på barnet har 

föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra. 

 

 

Vygotskij - sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij (1896-1934) skapade en teori om lärande där han understryker att det sociala 

samspelet har stor betydelse för lärande och meningsskapande och att tankeförmågan har sina 

rötter i interaktioner mellan människor. Genom ett bekräftande samspel med andra byggs 

självkänslan upp. Den har stor betydelse för lärandet, känslan är viktig att sätta samman med 

andra kognitiva akter. Det barnet lär sig tillsammans med andra kan det sedan göra själv. I 

sina teorier återkommer Vygotskij ständigt till att i början lånar barnet kompetens från den 

vuxne och känner därmed att det kan fastän det ännu inte kan.  Barnet lånar också tro på att 

det finns något att lära sig och detta som finns att lära sig är just för dem. Vygotskij menar 

också att när barnen leker är det särskilt tydligt hur aktivitet och delaktighet föregår vetande. I 

leken är barnen inte bara delaktiga de är kreativa huvudpersoner. I leken experimenterar 

barnen med det som finns, utvecklar roller, regler och de går modigt in i leken för att 

undersöka vad de inte vet för att ta reda på vad som finns att veta (Vygotskij, 1999).  

 

 

Vygotskij ur Strandbergs ögon 
Strandberg (2006) förklarar grundbegreppen i Vygotskijs kulturhistoriska teori på ett 

lättfattligt sätt i boken Vygotskij i praktiken. Strandberg är psykolog och har under många år 

arbetat med skolpsykologi. Han menar att barnen gör saker tillsammans utan att först veta vad 

de är de gör, eller varför de gör det de gör eller hur de skall göra det de gör. De 

grundläggande förutsättningarna för lärande och utveckling i barnens lek är enligt Strandberg 

att de aktivt är med, tillsammans med andra barn och är delaktiga.  

 

Strandberg (2006) tyckte att det var viktigt att eleverna hade inflytande över sina studier, 

därför deltog han i ett utvecklingsprojekt som handlade om elevers inflytande i skolan. Enligt 

Strandberg säger lärare att elever lär sig när de är involverade i det som pågår, samma lärare 

kan konstatera att elever som inte är aktiva lär sig mindre. När Strandberg hade slutfört sina 

samtal med eleverna var det tre saker som blev väldigt tydliga för honom. Eleverna ville lära 

sig hur de på bästa sätt tog sig an skoluppgifter och lärde sig dem. De kände också att de inte 

hängde med, de förstod inte vad läraren ville att de skulle lära sig. Det tredje, som var väldigt 

tydligt för Strandberg och som han imponerades av, var deras idérikedom när det gällde att 

hitta metoder som gjorde dem delaktiga. Strandberg förklarade för eleverna att han tyckte det 

var viktigt att de hade inflytande över sina studier. En elev svarade då: ”Jag förstår vad du 

menar, men om jag inte ens förstår vad jag håller på med, hur kan jag då ha inflytande på det jag 

gör?” (s.68). 
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Strandberg menar att delaktigheten är mer än att ha inflytande. I leken känner barnet tillit till 

att det finns något att lära sig och att detta är just för barnet. Strandberg menar vidare att inre 

kompetens har sin grund i yttre gemensamma aktiviteter och i dessa är det särskilt tydligt att 

aktivitet och delaktighet föregår vetande. I delaktighet finns rätten att undersöka, 

experimentera, utveckla och omforma. Rätten att vara med innan man vet är delaktighet 

menar Strandberg. (2006). 

 

Strandberg (2006) belyser också att Vygotskij menar att social kompetens är en grund i 

människors utveckling. Han menar vidare att Vygotskij anser att social kompetens är alla 

former av mänskligt samspel, och samspel grundlägger utveckling. Det är genom språkliga 

samspel som barnet får gensvar och möter språket, sociala interaktioner förser barnet med 

språk. I kommunikation mellan individer läggs en grund för våra tankar, växelspelet mellan 

inre och yttre aktiviteter är lärandets grund. Strandberg anser att om socialt liv skiljs från 

individuell utveckling alltså prat från tänkande då blir lärandet stympat. Pedagoger som 

skapar samspel på förskolor mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn skapar då 

också en verksam avsats för barnets lärande.  

 

Säljö – sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser. Fokus ligger på samspelet mellan grupp och individ. Det finns tre 

samverkande företeelser som måste uppmärksammas i lärandet sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv menar Säljö vidare. Det är utveckling och användning av intellektuella och fysiska 

redskap, det är också kommunikation och olika metoder om hur människor utvecklar modeller 

för samarbete i olika verksamheter.  

 

Säljö (2000) betonar att lärandet sker genom interaktion mellan människor och är en 

synvinkel av all mänsklig verksamhet. I allt som individer eller grupper gör, inte bara i skola 

och undervisning, utan också i vardagliga samtal, tillvägagångssätt finns det möjligheter för 

människan att ta med sig någonting som man kommer att använd i en framtida situation. 

Vidare menar Säljö att språket är den mest enastående komponenten i mänsklig 

kunskapsbildning. Han menar att i språket har människan en unik förmåga att förena, 

kommunicera och dela upplevelser och erfarenheter med varandra.  
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Metod och genomförande 
 

Val av metod 
Första frågeställningen i undersökningen utgår från fenomenografisk ansats med kvalitativ 

analys, i övriga frågeställningar används kvalitativ analys. Fenomenografi är en ansats inom 

kvalitativ metod för forskning. Fenomenografi är verkigheten så som den uppfattas av någon, 

hur människor upplever den omgivande världen. Syftet med en fenomenografisk studie är 

enlig Kihlström (2006) att finna variationer och systematisera egenskaper hos ett fenomen. 

När forskaren undersöker egenskaper hos ett fenomen är kvalitativ metod att föredra 

(Malmquist, 2006). En kvalitativ metod är ett redskap för att upptäcka företeelser, hur 

någonting uppfattas och upplevs av någon. Anledningen till att vi valt kvalitativ metod med 

en fenomenografisk ansats är att i den första frågeställningen söka pedagogers varierande 

uppfattningar och tankar av fenomenet barns inflytande i förskolan.  

 

Urval  
Vid diskussionen om hur många som skulle intervjuas ansåg vi det möjligt att genomföra 

intervjuer med sex pedagoger från fyra olika förskolor. Urvalet blev att intervjua pedagoger 

från förskolor med olika organisatoriska inriktningar, såsom kristen, föräldrakooperativt samt 

kommunala förskolor detta för att få en bredd i uppfattningar. Pedagogerna i undersökningen 

är lärare, förskollärare och barnskötare.  

 

Genomförande  
Vi har använt oss av kvalitativ intervju, som mer liknar ett samtal men med ett bestämt fokus. 

Enligt Kihlström (2006) bör intervjuaren tänka på att följa pedagogens uppfattningar och 

tankar om fenomenet, den röda tråden följs genom hela samtalet. Därför menar vi att metoden 

kommer att uppfylla vårt syfte. I Kihlströms information om hur forskaren går tillväga i en 

kvalitativ intervju kan det utläsas fördelen med att göra provintervju. Därefter kan 

intervjuaren reflektera över frågornas utformning, hur intervjun utfördes och därefter förbättra 

och förändra inför nästa intervju. Kihlström betonar vikten av att forskaren är medveten om 

sin förförståelse av fenomenet man undersöker, detta för att undvika feltolkning. Innan 

intervjuerna med pedagogerna skrev vi ner vår förförståelse av barns inflytande i förskolan, 

hur tankarna var om begreppet. Därefter bortsåg vi från anteckningarna genom att symboliskt 

lägga uppfattningarna åt sidan.  

 

Ett missivbrev (Bilaga 1) lämnades ut till de pedagoger vi valt ut med information om de 

forskningsetiska principerna, vilka vi var samt syftet med undersökningen. En tankekarta 

(Bilaga 2) gjordes utifrån ramen från våra frågeställningar (Bilaga 3). Detta för att underlätta 

intervjun då vi snabbt kunde se vid intervjutillfället inom vilka områden respondenten 

berättade om sina uppfattningar. Vid alla intervjutillfällen användes verktyg som bandspelare, 

block och penna. Därefter gjordes en provintervju där en av oss intervjuade och en 

antecknade. Provintervjun gav oss tankar om vad som skulle undvikas i senare intervjuer. 

Upplevelsen av att frågeställningarna låg för mycket i fokus, gjorde att respondentens tankar 

inte följdes upp. Efter provintervjun kom vi fram till att använda tankekartan som grund och 

respondenten får berätta händelser och upplevelser i ämnet. De övriga frågorna benämns som 

”öppna frågor”, Kihlström (2006) menar att öppna frågor innebär att frågorna har svag 
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struktur och att följdfrågor följer respondentens tankar och inte i en förväg bestämd ordning. 

Block och penna användes för att notera stödord och uppfattningar som behöver utvecklas 

vidare. De två första intervjuerna som följde provintervjun var vi tillsammans och turades om 

att intervjua respektive anteckna samtidigt som vi spelade in hela intervjun på band. Enligt 

Kihlström (2006) är bandspelare ett viktigt redskap vid intervjun. Intervjuaren kan då utläsa 

om respondenten blivit påverkad av ledande frågor eller kommentarer från intervjuaren. En 

fördel anses också vara att vid analyseringstillfället finns allt med, även tystnad och mummel. 

De återstående intervjuerna gjordes var och en för sig. 

 

Intervjuerna har gett oss underlag för en kategorisering av pedagogers uppfattningar.  

Vi har i intervjuerna valt att ställa frågorna utan att kommentera dessa för att den som 

intervjuas skall få möjlighet att själv formulera sig fritt utan påverkan från oss och våra 

värderingar. Detta anser vi vara av största vikt då det annars kan vara troligt att respondenten 

väljer att lyfta fram ett svar som han/hon tror är önskvärt. Intervjuerna tog i genomsnitt 25 

minuter.  

Bearbetning av data 
Före analysen av intervjuerna har vi skrivit ut intervjusvaren i sin helhet med mummel pauser 

samt alla ord eftersom detta underlättar analysen och kategoriindelningen av de olika 

uppfattningarna. Vi har bekantat oss med datainsamlingen genom att läsa intervjuerna om och 

om igen, både enskilt och för varandra för att få ett helhetsintryck. Att analysera utifrån en 

femomenografisk ansats innebär att man behöver tänka på djupet i vad det är som sägs, göra 

det osynliga synligt (Kihlström, 2006). Vid ytterligare genomläsning av intervjuerna 

markerades alla uttryck samt återkommande åsikter och kommentarer av pedagogernas 

uppfattningar av barns inflytande. Vi antecknade allt som markerats för att söka variationer av 

det insamlade materialet. Vid analysen av anteckningarna visade sig två skilda uppfattningar 

av barns inflytande.   

 

Eftersom det i fenomenografisk studie ofta väljs ut en liten grupp personer som är i direkt 

beröring med fenomenet som undersöks menar Marton & Booth (2000) att 

beskrivningskategorierna skall vara fullständiga så att ingenting i hur pedagogerna erfar 

fenomenet lämnas osagt. Författarna menar vidare att det finns olika kriterier för hur 

beskrivningskategorierna skall vara. Det första kriteriet är att alla enskilda kategorier bör ha 

en tydlig koppling till fenomenen som undersöks. Det andra kriteriet är att kategorierna skall 

ha en logisk relation till varandra. Det tredje kriteriet innebär att forskaren inte skall ha för 

många kategorier, det kan då vara svårt att ringa in och urskilja den kritiska variationen. 

Enligt Pramling (2000) menar Marton att kategorierna skall ses som tankestrukturer, 

beskrivningar av hur pedagogerna uppfattar barns inflytande utifrån syftet, de olika 

kategorierna beskrivs utan rangordning.  

 

Med kvalitativ analys menar Malmquist (2006) att forskaren först gör en helhetsanalys utifrån 

frågeställningarna, därefter söks variationer och återkommande teman som kategoriseras. Vid 

den fortsatta bearbetning av svaren utgick vi därför från kvalitativ analys där vi markerade 

med märkpennor i olika färger för att skilja ut de olika beskrivningarna. För att kategorisera 

har vi tagit fram likheter och olikheter relevanta från frågeställningarna. 
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Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Stukát menar att för att få en trovärdighet i resultatet är det viktigt att undersökaren tydligt 

beskriver hur man gjort och tänkt för att få fram resultaten. Han betonar vikten av att föra en 

diskussion kring undersökningens kvalitet (Stukát, 2008). 

Reliabilitet - Tillförlitlighet 

Det är viktigt att kritiskt granska den gjorda undersökningens reliabilitet och ta ställning till 

hur bra det valda mätinstrumentet är på att mäta (Stukát, 2008). Vår undersökning är gjord på 

pedagogers begrepp av ett fenomen, där de har en intersubjektiv förståelse, alltså en subjektiv 

uppfattning som delas med kollegor och har påverkats av erfarenheter och miljön. 

 

Undersökningen har sin grund i kvalitativa intervjuer med pedagoger. Detta handlar främst 

om erfarenhet, kunskap och känsla av begreppet barns inflytande i förskolan, så troligtvis 

kommer inte undersökningen att ge samma resultat om den görs ingen om ett antal år. Stukát 

(2008) menar att det finns många reliabilitetsbrister i en kvalitativ undersökning med 

tolkningar. För att öka reliabiliteten i undersökningen menar Kihlström (2006) att intervjuerna 

ska spelas in. Vi valde därför bandspelare vid intervjuerna och allt som sades kom med, vi 

skrev ner dem ordagrant och kunde lyssna på dem flera gånger. På så vis förbättrar vi 

reliabiliteten i vår undersökning.  

Validitet - Giltighet 

Validitet eller giltighet, är att syfte och frågeställningar ska undersöka det vi verkligen vill 

undersöka (Stukát, 2008). Kihlström (2006) menar att vid valet av femomenografi som ansats 

behöver vi själva förstå och även kunna förmedla, hur, vad och varför vi kom fram till just de 

resultaten för andra läsare. Vi gjorde en provintervju som stärkte validiteten genom att den 

gav oss tankar om vad som kunde undvikas i senare intervjuer. Vi har gjort bedömningen att 

frågeställningarna svarar till syftet i vår undersökning. De frågeställningar och den tankekarta 

som vi utgått från handlar om pedagogernas uppfattning om begreppet barns inflytande i 

förskolan. Det är svårt att fånga validiteten i en undersökning, den är också mångtydig men 

även grundläggande i undersökningens värde. För att öka validiteten i vår undersökning har vi 

valt att lyfta citat från respondenten på flera ställen i resultatet. 

 

Etiska principer 
De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare. Det grundläggande individskyddskravet kan konkritiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Information skickades till de pedagoger vi önskade intervjua genom ett missivbrev (Bilaga 1) 

där pedagogerna blev informerande om de fyra allmänna huvudkraven på forskning.  

 

 Informationskravet är ett krav där forskaren ska lämna information om vilka de är och 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  Pedagogerna fick information om vilka vi är, 

och att vi studerar på högskolan i Borås. Vi berättade också om vårt syfte med 

undersökningen.  

 Samtyckeskravet är ett krav där pedagogerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan samt att undersökaren upplyser om att respondenten när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. Vi frågade pedagogerna om deras samtycke till att 
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intervjuas samt att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att det 

uppfattades som negativt. 

 Konfidentialitetskravet är ett krav där uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet, och att eventuella personuppgifter 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi informerade 

om att deras namn inte kommer att användas samt att förskolan de arbetar på kommer 

att bli konfidentiell.  

 Nyttjandekravet är ett krav där de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast 

får användas i forskningsändamål. Vi erbjöd pedagogerna att ta del av undersökningen 

och att materialet endast kommer att användas i forskningsändamål, samt att vi 

muntligt inte kommer att föra något otillbörligt vidare. 
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Resultat 
 

Nedan kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Först kommer en sammanställning 

av pedagogers uppfattning av begreppet barns inflytande. Därefter en presentation av 

resultatet utifrån frågeställningarna: Uppfattning av barns inflytande, arbete med barns 

inflytande, påverkan av barns inflytande på utveckling och lärande och barns förståelse av att 

de har inflytande. För att förtydliga resultatet används citat från intervjuerna.  

 

Uppfattningar av barns inflytande 
 Pedagogernas svar visade på två skilda uppfattningar av barns inflytande. Barns valmöjlighet 

i olika vardagssituationer, samt att barnen blir hörda.  

 

Valmöjlighet i olika vardagssituationer  

Barnet får välja i olika situationer i förskolans vardag, exempelvis var de ska sitta eller om de 

ska vara ute eller inne.  Språket anses vara av betydelse för barns valmöjlighet.  

 
Att dom kan få välja om dom vill vara ute eller inne, det är ju inte direkt inflytande men 

en valmöjlighet! Inflytande usch vi är urdåliga på det faktiskt, det är vi som bestämmer 

allt faktiskt.  

 
Ja då, tambursituationen. Med kläder tänker jag ibland, man skickar ut dom lite äldre 

barnen som kanske absolut inte vill ha gummistövlar, då kan dom ju få välja gummiskor 

istället, fast dom får ju tänka att dom inte kan hoppa i pölarna då till exempel. 

 

De små barnen har inte så stor valmöjlighet eftersom de inte har språket och klarar inte att 

göra så mycket på egen hand.   

 
Men dom små barnen, där blir det ju mer att tillgodose deras behov av att bli tröstade, 

sova, byta blöjor, leka ock så finnas med dom vid sidan, men dom kan ju inte på samma 

sätt uttrycka vad dom önskar. 

 
Hos små barn som inte pratar än så får man försöka lära sig att hitta, om man hamnar rätt 

det vet man ju inte exakt men man kan ju se hur dom ser ut, lyser det i ögonen så blir det 

väl bra ändå även om man inte har förstått riktigt vad dom menar. 

 

… de stora barnen har ju lättare för att uttrycka vad det är de menar. 

 

Barnen blir hörda 

Barn skall få framföra sina åsikter, bli hörda, sedda och deras idéer tas till vara både 

individuellt och i grupp. Det handlar om att uppmuntra och synliggöra barnens tankar och 

lärande i de dagliga aktiviteterna. 

 
Jag ska lära känna dom och dom skall lära känna mig, det är ju liksom väldigt… en lång 

tid som man håller på med det sociala, att man leker tillsammans, läser sagor med känslor 

och så att, nu är hon ledsen och så. 
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Det är ju det som är viktigt i samspelet mellan barnen att dom lyssnar på varandra och ser 

liksom att, om man puttar på varandra så blir den andre ledsen. Det har att göra med att 

jag måste också, få säga någonting och så att den andre lyssnar på mig, det är ju också ett 

inflytande. 

 

Barnet får ta ansvar för sig och sina kamrater, barnen inverkar på varandra och pedagogerna 

uppmuntrar och synliggör barnens tankar och idéer. Föräldrarna blir delaktiga. 
 

Alla barn leker med varandra och då ser man ju hur de små barnen försöker ta till sig det 

dom stora gör och det gäller att man är observant som personal. 

 

… och hur får man dit allihop då, jo man måste hjälpas åt, man måste skjutsa någon och 

någon måste åka tillbaka och hämta en till och så tills… Det blev liksom en gruppövning 

att ta hand om alla. 

 

Jag berättade för hennes mamma sen att hon löst på en idé på det här viset, det är ju roligt 

att involvera föräldrarna. 

 

Nedan, ett exempel på att barn blir hörda och hur deras idéer tas tillvara i gruppen. Pedagogen 

ger barnen tid till egna lösningar som alla i gruppen kommer överens om. Genom ett 

bekräftande samspel med andra utvecklas och stärks självkänslan. 
 

… då blev det ett förfärligt kackel bland barnen där alla liksom överröstade varandra och 

de förstod att här är det risk att det inte blir min färg, jag vill, jag vill, ta min, ta min, jag 

vill att det ska va rött, nej jag vill att det ska va svart, och det blev bara sådär jobbigt och 

då är det en kille som säger, jag vet hur vi kan göra, och då säger han noggrant och 

omständigt förklarar han att jag ska ta en ganska tjock tuschpenna och måla ränder på 

kojan, streck och så ska dom få var sin yta att måla sin färg på och så lägger han till då, 

det gör ingenting om det kommer lite utanför strecket. Det var som att lugnet sänkte sig i 

barngruppen, dom slappnade av allihop, och då frågade jag tyckte ni det var en bra idé, 

ska vi göra det, ja,a det tyckte dom, dom förstod att vi kan faktiskt få våra färger allihop. 

 

Det visar sig att samspel ligger som grund i dessa kategorier, genom valmöjligheter 

tillsammans med barn/barn och barn/vuxen får barnet uttrycka sin önskan i situationer där de 

har möjlighet att välja. När barnen blir hörda arbetar pedagogerna utifrån barnets perspektiv.  

 

Hur pedagogerna arbetar med barns inflytande 
Det fanns skillnader i hur pedagogerna arbetar med barns inflytande. En del av pedagogerna 

arbetade medvetet över hela dagen. Andra pedagoger arbetar vid enstaka tillfällen med barns 

inflytande. Det fanns också pedagoger i vår undersökning som inte tyckte det fanns något 

arbete i förskolan för att barnen skulle få inflytande. 

 

Över hela dagen - inflytande 

Pedagogen utvecklar leken utifrån barnets perspektiv och tar till vara barnens intressen. De 

bygger upp miljöer i samspel och kommunikation för att barnen ska känna att de har 

inflytande.    

 
… dom gjorde skattkartor, då blev det så att vi nappade på det här. Vi började med dom 

här skattkartorna och då behövdes ju skatter så vi gjorde skattkistor som dom fyllde med 
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olika saker. Sen ordnade vi åt dom ytterligare skattkartor, dom fick leka att dom följde 

skattkartor, var på skattjakt ute på gården. Inne i lokalen där vi hade gympa… 

 

… och sen hade vi som önskemål att utveckla leken ute så vi vuxna introducerade ett stort 

bygge av en koja ute på gården… för att se och hitta vad barnen var intresserade och hitta 

det där som vi skulle jobba med då 

 

Pedagogerna arbetar också så att barnen lär sig att bejaka och tolka varandras känslor i 

interaktioner med varandra.  
 

… vi måste se till att alla barn får känna att dom kommer med en bra idé, att barnet skall 

vara i en värld där dom känner att både deras egna och andras idéer är värdefulla och tas 

tillvara. 

 

… vi blir uppskattade för det vi gör men det är vi själva som driver, man kan inte gå och 

vänta på att någon skall reda in ett sagorum för en utan vi har idéerna och sen gäller det 

och göra dom. 

 

Barnets tankar och idéer skrivs ner och följs upp både i grupp och individuellt. Pedagogerna 

och barnen reflekterar tillsammans över det de gör i vardagen. 
 

… sen tog jag kort på dom då, hela tiden och satte fast dom på det här kollaget, det sitter 

där ute och nu är det så roligt att dom sätter sig där och pekar och ibland så kommer dom 

större barnen och tittar, och så visar dom små barnen och pekar… 

 

… och då lyfter vi ju alla såna här saker vi skriver dom här listorna på väggen och vi 

säger varje gång det här gör vi för du har sagt det… 

 

Pedagogerna tar själva initiativ till att arbeta för barns inflytande.   
 

… och så sa jag med en sån här spännande röst nu är det här ett rum där man hittar på 

sagor … så styr jag då, jag hjälper dom … så får dom rita en bild till så den ändå blir 

väldigt personlig. 

 

Pedagogerna uppmuntrar barns idéer och förmåga att ta större ansvar för sig själv och för 

samvaron i barngruppen. De reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen för att 

synliggöra för alla vad som händer på förskolan. 
 

Tillfälligt - inflytande 

Pedagoger planerar situationer där barnet väljer aktivitet och då får inflytande.  

 
… och berätta för dom andra, där är ju den viktiga biten i så fall att nu är det intressant 

med siffror hos Kalle. Det säger jag till dom andra och så kommer de ihåg det sen och 

dom kanske plockar fram någonting sen han tycker är kul då. 

 

Ja, vi har ju till exempel där man aktivt låter dom ha inflytande, vi har en burk med deras 

namn och så drar vi ett namn i veckan och när namnet kommer upp, då får dom 

bestämma vad vi skall äta. 

 

En del av pedagogerna tyckte att de yngre barnen inte hade så mycket inflytande. 

 
De små har det ju svårare, de är ju mat och sovklockor!  
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Varje barn blir lyssnat på och får ta ansvar för sina handlingar. 
 

Det kan vara att dom vill byta leksaker i rummet, men vill du ta fram dom här sakerna, då 

får de välja nåt att ta bort så det inte blir den här kalabaliken som det blir annars med 

allting framme. 

 

… ja man försöker inte dra alla över en kam och göra samma saker hela tiden. 

 

Det kan också finnas andra tillfällen i vardagen där pedagoger lyfter barns idéer. När 

möjligheterna finns försöker pedagogerna uppfylla barnens önskemål vid till exempel val av 

matplats. 
 

Sen i småsaker eller småsaker ja, dom kan ju få inflytande i det också, dom kan till 

exempel leka väldigt mycket med någon och så säger dom att jag vill sitta bredvid den 

när dom äter, och då tittar vi efter, är det möjligt? Har vi platser kvar? Är det någon borta 

idag? Kan man byta plats så gör vi det. 

 

För man vill ju helst vara barnen till… inte till lags men man vill ju att dom kan vara med 

och bestämma, och det är ju det som är att utgå ifrån. Inte att dom är medskapande i 

verksamheten, men de känns ändå som att det är svårt att hitta den situationen. 

 

 … men vi frågar väl dom, vi frågar dom vad dom tycker vi skall göra eller om dom har 

en bra idé som andra också kan tycka är bra. 

 

Generellt känner pedagogerna att det finns möjligheter att lyssna på barnens idéer, tankar 

samt ge dem inflytande i sin vardag, men de känner också att det finns hinder i 

förskoleverksamheten. 

Obefintligt – inflytande  

Några av pedagogerna har många tankar om möjligheter och hinder till barns inflytande. De 

anser att rutiner och invanda mönster samt tidsbrist är svårigheter för att arbeta med barns 

inflytande. 

 
Det är ett svårt ord inflytande över huvud taget, kan jag tycka, man kan känna som vuxen 

också hur mycket inflytande man egentligen har i sitt jobb för väldigt mycket är, när man 

kommer och börjar jobba i förskolan så finns det ett invant mönster som är det som kallas 

förskola. Och det är väldigt svårt att bryta mönstret vara flexibel i … 

 

En pedagog uttryckte farhågor om vad som kan hända om barn inte får inflytande. 
 

Ett barn som kommer med några idéer och ingen lyssnar och ingen bryr sig om och ingen 

gör någon affär av det, då slutar ju det barnet ganska fort att komma med idéer. Ganska 

lång tystnad… 

 

Några av pedagogerna anser att barnen inte har inflytande i förskolan. Barnen blir inte 

tillfrågade vad de vill göra, allt är planerat. 
 

 Ja, generellt så är det dåligt med det alltså, jag tycker dom har väldigt lite att säga till om. 

Det är vi som styr. 
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Men inflytande… det är ju inte så att man sitter i en samling och så räcker vi upp handen 

också frågar vi, vad vill ni göra idag? Det har jag aldrig varit med om en enda gång. Nej 

aldrig. 

 

Jag får ju lust att revolutionera jättemycket, alltså göra om 

 

Pedagogerna reflekterar över hur de i förskolan skall förändra verksamheten så att barnen får 

mer inflytande. 

 

 

Påverkan av barns inflytande på utveckling och lärande enligt 

pedagoger 
Barnens sociala förmåga stärks i interaktion med andra. Social utveckling sker i samspel 

mellan barn/barn och barn/vuxna. I det kognitiva lärandet görs barnen medvetna om sitt 

tänkande och hur de lär sig. Olika kroppsliga aktiviteter utvecklar motoriken och barnens 

rörelser automatiseras. 

Social utveckling 

Barnen lär sig grunderna till vad demokrati är genom olika aktiviteter där deras åsikter 

respekteras. De utvecklar en ansvarskänsla genom att ta ansvar för fattade beslut. 

Självkänslan stärks genom bekräftelse och barnet känner sig betydelsefullt. Den empatiska 

förmågan utvecklas och gör att barnet kan förstå andras känslor. 

 

Trygghetskänsla/demokrati 

Varje barn ska bli bekräftat, barnet tankar, åsikter och idéer skall tas tillvara med respekt så 

att barnet känner det meningsfullt att komma med förslag. 

  
… barnet skall vara i en värld där dom känner att både egna och andra barns idéer är 

värdefulla och tas tillvara, så han får väl öva sig lite, dom är inte så stora och dom är 

egoister så det är väl inte så konstigt att han har svårt att släppa tanken att inte hans idé 

blev fullt ut… men jag tror han har accepterat för han är glad och livlig och engagerad nu 

när vi jobbar med den… 

 

Barnen lär sig förstå grundtanken i vad demokrati är då olika viljor och idéer vävs samman till 

något gemensamt. 

 

Ansvarskänsla  

När barnet har inflytande över sitt eget handlande lär de sig att ta ansvar för det. De lär sig 

också att de behöver ta ansvar för varandra.  

 
Ja då, tambursituationen. Med kläder tänker jag ibland, man skickar ut dom lite äldre 

barnen som kanske absolut inte vill ha gummistövlar, då kan dom ju få välja gummiskor 

istället, fast dom får ju tänka att dom inte kan hoppa i pölarna då till exempel. 

 

 … och hur får man dit allihop då, jo man måste hjälpas åt, man måste skjutsa någon och 

någon måste åka tillbaka och hämta en till och så tills… Det blev liksom en gruppövning 

att ta hand om alla. 
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Genom att barnen själva visar intresse för att ta ansvar har det också en ökad motivation till 

att fullfölja det som påbörjats. I samspel med gruppen lär de sig att ta ansvar för miljön och 

för varandra. 

 

Självkänsla  

Genom att barnen får inflytande utvecklas självkänslan. Det individuella barnet blir stärkt i 

sin självkänsla genom att få utmaningar efter sin förmåga. Barngruppen gör ett arbete 

tillsammans som även stärker varje enskilt barn. 

 
… och så får dom rita en bild till så den ändå blir väldigt personlig, dom hjälps ju åt med 

själva berättelsen medans den egna boken dom får när den är färdig, den blir personlig. 

 

Barnen blir bekräftade i sitt arbete på förskolan av föräldrar och anhöriga. Barnens självkänsla 

stärks genom att pedagogerna synliggör barnets enskilda samt gruppens arbeten. 
 

… sommarfesterna ska vara lättsamma dom ska knyta an till något som har med barnens 

arbete att göra… dom gick familjevis runt på olika stationer… så då blev ju föräldrarna 

delaktiga och det blev på ett roligt vis. 

 

Genom att arbeta utifrån barnens intressen tankar och åsikter anser pedagogerna att barnen lär 

känna sig själva, blir mer självgående, de vet vad de själv klarar och vågar komma med 

förslag till gruppen. De blir initiativtagare och stärks i sin motivation då de känner att de är en 

tillgång i gruppen. 

 

Emotionell utveckling  

Pedagogen lär känna varje enskilt barn, barnet blir bekräftat och vågar visa sina känslor, de lär 

sig också att tolka varandras känslor.  

  
Dom har ju inte så mycket… språket är ju inte heller så utvecklat så först får man ju lära 

känna barnen och se hur dom fungerar eller vad jag ska säga då, med kroppen och visa på 

och känslor och allt sånt här då… 

 

Det är ju det som är viktigt i samspelet mellan barnen att dom lyssnar på varandra och ser 

liksom att om man puttar till varandra så den andre blir ledsen… 

 

Barnen utvecklar den empatiska förmågan då pedagogen hjälper barnet att tolka och förstå hur 

andra barn känner.  
 

Kognitivt lärande 

Ett metakognitivt lärande sker när barnen gör saker medvetet samtidigt som de reflekterar 

över strategier för att genomföra uppgiften. I kreativitet skapar barnen något nytt som i 

fantasin kan bli gränslös. Matematiken finns i barnens vardag. Genom aktiviteter där begrepp 

och metoder utvecklas får barnen en förståelse av det matematiska tänkandet. 

 

Metakognition  

Pedagogerna menar att all dokumentation som görs ska vara till stöd för barnets minne till att 

utveckla lekar och aktiviteter. I samspelet lär barnen av varandra. Barnen minns genom bilder 

hur lekarna går till. 
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… så hade jag gjort små enkla teckningar då som föreställde de man skulle göra, dom 

mindes ju precis och dom mindes, så här ska man göra här och här får du ropa skepp o 

hoj, dom stora lärde dom mindre detta och sen lekte dom mindre det själva. 

 

Genom att koppla bilderna till minnet kommer barnen ihåg vad de skulle göra. 

 

Barnen utvecklar sin kreativa och skapande förmåga 

Barnets inflytande påverkar skapande aktiviteter. Genom att pedagoger tar till vara och 

stimulerar barns uppfinningsförmåga utvecklas fantasin och kreativiteten.  
 

… dom tyckte om att rita drakar och då lyfte vi det, du tycker om drakar kan drakar få 

vara med vid våran skatt här och så målade vi dom drakar, alltså dom nappade direkt på 

idén, det fanns ett intresse. 

 

Pedagogerna använder sig av barnets idéer och tillsammans diskuterar de hur de ska gå 

vidare.  

 

Barnen utvecklar det matematiska tänkandet 

Barnens intresse följs upp och reflekteras av pedagogerna. Matematiken finns i barnens 

vardag genom olika aktiviteter. På ett lekfullt sätt får barnen lära sig att uppfatta och uttrycka 

antal samt olika begrepp. 

 
… och berätta för dom andra, där är ju den viktiga biten i så fall att nu är det intressant 

med siffror hos Kalle. Det säger jag till dom andra och så kommer de ihåg det sen och 

dom kanske plockar fram någonting sen han tycker är kul då. 

 

… och gå vidare till vippgungan som vi har och där lekte vi att det var en båt och det 

stormade på havet och det gungade väldigt, och för att inte båten skulle välta var dom 

tvungna att tänka ut så att det blev lika många barn på varje sida.  

 

 Barnen behöver tänka ut strategier och lösningar på problem tillsammans med kamrater för 

att lösa uppgifter. I samarbete och interaktion med varandra ges barnen förmågan till lustfyllt 

lärande.  

 

Motorisk utveckling 

I förskolans temaarbete kan barnets individuella lärande i finmotorik, grovmotorik samt 

barnets intresse för att fullfölja aktiviteter dokumenteras. Pedagogerna reflekterar och lyfter 

barnens intresse och tar fram material som utvecklar och stimulerar lusten till lärandet samt 

metoder för att följa de utvecklingsplaner som gjorts.  

 
… vi utgår ifrån barnen på det viset också att vi har en utvecklingsplan… det är även 

finmotorik och då har vi gjort skattkartor där man följer en liten bana med en penna och 

när man kommer i mål då så får man lov att leta reda på en liten skatt någonstans… och 

det här har dom tyckt varit jätteroligt också. 

  

Alltså det var vanliga redskapsbanor, men barnen uppfattade det ju som i slutet så var 

skatten av banan då så att man ålade under stolar och man gjorde harhopp över och så 

vidare… 

 

Det är barnets intresse som ligger till grund för hur utformningen av miljön ser ut när de 

tränar motoriken. 
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Hur menar pedagogerna att barnen förstår att de har inflytande i 

förskolan  
Pedagogerna menar för att barnen ska förstå, att de har inflytande, måste de dokumentera, 

presentera och tydliggöra detta för barnen. Genom språket får barnet bekräftelse på att 

samspel ger inflytande i deras vardag.   

 

Konkret bekräftelse 

Barns inflytande visas konkret i dokumentation där de själva och i grupp reflekterar över sina 

arbeten och handlingar. Barnen uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar. 
 

Det kan vara att dom vill byta leksaker i rummet, men vill du ta fram dom här sakerna, då 

får de välja nåt att ta bort så det inte blir den här kalabaliken som det blir annars med 

allting framme.” 

 

… ja, ja att dom får mer på grund av detta, ja vi har ju en övervåning till exempel som 

dom äldre barnen bara vistas, dom som är över tre år just. 

 

En av pedagogerna hade förslag på hur man kan synliggöra barns inflytande. 

 
Jag tror att man kan hitta sätt att synliggöra barns inflytande. Jag vet dom som har gjort 

upp ungefär vad som finns för lekar på förskolan och sen får man välja ett kort den leken 

man vill man sätter upp den, sitt kort på den leken man valt, man har kanske kort på sig 

själv. Då kan man ju synliggöra, nu har du fattat ett val och ett beslut, du valde att du ville 

göra detta. Att man säger det nu väljer du det, ni valde att vara inne nu har ni fattat ett 

beslut, att man använder språket till att synliggöra för barnen att de har inflytande.  

 

Pedagogerna synliggör barnens vardagsinflytande och återkopplar det till konkreta händelser 

så att de förstår att deras åsikter har betydelse. 
 

Kognitiv bekräftelse  

Barnen förstår att de har inflytande genom pedagogers förhållningssätt och bemötande av 

deras åsikter och idéer. Barnen blir bekräftade och får ta ansvar efter sin förmåga.   
 

Vi avvaktar ju lite grann vad barnen visar för intresse och såntdära, och då skriver vi ju 

upp på lappar som hänger i rummet, vi skriver upp alla barns idéer och tankar 

 

… vi fattade ju att dom tyckte detta var intressant när dom höll på med det hela tiden. 

 

Eftersom vi dokumenterar barnens saker, vi hänger upp på väggarna, vi har våra bänkar 

där vi sätter fram deras saker och det ska hela tiden finnas tillgängligt för barnen att titta 

på, att prata om att leka med, då blir det ju hela tiden inspiration mellan barnen och 

varandras grejer och dom berättar för varandra vad dom håller på med och då får dom ju 

själva nya idéer. 

 

… och då lyfter vi ju alla såna här saker vi skriver dom här listorna på väggen och vi 

säger varje gång det här gör vi för du har sagt det… 

Vi säger varje gång, det här gör vi för att du har sagt det och det här gör vi för att Tom har 

sagt det och vi berättar för föräldrarna. 
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… sedan dokumenterar vi ju det, vi tar väldigt mycket kort… och där ser ju barnet sedan, 

kommer du ihåg? Du ville det, hade vi skrivit på lappen där till exempel och nu har vi 

gjort det. 

 

En av pedagogerna berättar om barnintervjuer från sin arbetsplats, där de haft med frågan om 

barnen får vara med och bestämma. 

 
… i intervjun där var alltid en fråga om du får vara med och bestämma på förskolan och 

vad får du vara med och bestämma. Och de flesta barn svara alltid nej dom får inte vara 

med och bestämma någonting… Det är hemskt att säga men det känns som att barnen 

kommer ihåg alla gånger som man har sagt nej.  

 

Pedagogerna ser till att barnens tankar, idéer och kreativa förmåga synliggörs i förskolan. 

Barnen skall kunna visa för sina kompisar och sin familj vad de har gjort. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Det finns två uppfattningar av barns inflytande, barns valmöjlighet samt att barn blir hörda. 

Pedagogers sätt att arbeta med barns inflytande visas i tre kategorier, från att arbeta över hela 

dagen, bara delvis eller inte alls. Pedagogerna menar, genom att ha inflytande påverkas barn i 

utveckling och lärande uppdelat i tre kategorier, social utveckling, kognitivt lärande samt 

motorisk utveckling. Barnen utvecklas socialt genom interaktioner med andra, de lär sig att 

ingå i ett socialt sammanhang. Det kognitiva lärandet utvecklas genom att barnen kopplar 

tanke och bild eller saker de gör till varandra. Den motoriska utvecklingen stimuleras genom 

olika aktiviteter och lärandesituationer pedagogerna byggt upp utifrån barnens behov och 

intresse. Hur pedagoger menar att barnen förstår att de har inflytande finns i resultatet 

redovisat i två kategorier. De två kategorierna är konkret samt kognitiv bekräftelse. Genom 

kognitiv och konkret bekräftelse anser pedagogerna att barnen själva blir medvetna om att de 

har inflytande.  
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Diskussion 
  

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva vad pedagogerna har för uppfattningar 

av begreppet barns inflytande. Vi anser vi fått svar på våra frågeställningar och då också 

uppnått vårt huvudsyfte. Här följer nu en diskussion kring delar som vi valt ut av resultatet vi 

fått fram. Resultatet är kopplat till tidigare forskning, teoribakgrund och litteratur som berör 

ämnet.  

 

Resultatdiskussion 
Här beskrivs de processer som påverkar barns inflytande inom förskolan samt hur barnen 

själva blir berörda. Beskrivningen har gjorts utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

Pedagogernas uppfattningar av barns inflytande 

Vår första frågeställning innebar att undersöka pedagogernas uppfattningar av fenomenet 

barns inflytande i förskolan. Under analysen av intervjuerna insåg vi att det fanns två olika 

uppfattningar av begreppet, barns valmöjlighet samt att barnen blir hörda. Samtliga pedagoger 

som vi intervjuade hade den uppfattningen att valmöjlighet är en form av inflytande även om 

det benämndes olika, som småsaker eller aktivt inflytande. Fem av pedagogerna hade den 

uppfattningen att barns inflytande låg i att barnen blev lyssnade på, att de blev hörsammade 

för sina åsikter och idéer samtidigt som det också fanns i valmöjlighet. Hälften uppfattade det 

så att de arbetade för att ge barn inflytande. Två av pedagogerna i undersökningen upplevde 

att det inte finns någon möjlighet till att arbeta med barns inflytande i förskolan varken i 

valmöjlighet eller i att barn blir hörda. Medan det hos en av pedagogerna var uppfattningen 

den att barn hade valmöjlighet. I läroplanen för förskolan menas barns inflytande vara när 

barnen får möjligheter att själva vara med och påverka utformningen av miljön och 

tillsammans med andra utveckla grunden för ett demokratiskt tänkande (Lpfö, 98).  

 

Förutsättningar för att barn skall få inflytande är pedagogers förhållningssätt, ett 

förhållningssätt grundat på gemensamma värderingar och normer, där barnet ses som en 

individ med egna initiativ som pedagogerna tar tillvara genom samtal och öppenhet. Den 

tolkningen gör vi utifrån de tidigare studier Arnér (2009) gjort i förskolemiljö samt i det 

resultat vi själva fått fram i studien. Pedagogers samtal i samspel med barn för att ta reda på 

barnets perspektiv är av betydelse för att göra barns inflytande möjligt. Det är i interaktionen 

mellan barn och pedagoger och i samspelet mellan barn med pedagogers hjälp som 

möjligheterna finns. Enligt de resultat Arnér fick fram i sin studie arbetar pedagogerna utifrån 

vad barnet skall bli och inte tar reda på var det befinner sig just idag. Det är ett påstående som 

vi inte helt kan hålla med om. 

 

Utifrån våra intervjusvar kan vi utläsa i resultaten att det finns pedagoger som utgår från 

barnets perspektiv redan i formandet av de yttre miljöerna. Genom att utforska vad det är 

barnet har för tankar och idéer om sin livsvärld ger de barnet inflytande över verksamheten. 

De avvaktar med temaarbete eller projekt för att ur barnens tankar och idéer se vad det är som 

är intressant och utifrån det utveckla den yttre miljön. De arbetar för att göra barnens röster 

hörda och har ett förhållningssätt där barnen får respekt för sina tankar och åsikter, men där de 

också har valmöjlighet. De situationer där barnen har valmöjlighet benämns hos dessa 

pedagoger som i småsaker. Deras intentioner till att ge barnen inflytande ligger djupare än att 

barnen endast får valmöjlighet. Djupet kan beskrivas som ett förhållningssätt med en aura av 



27 

 

demokrati som ligger som grund för den pedagogiska verksamheten. Karlsson, (2009) har 

tolkat Beistas beskrivning av vad demokrati är och menar att det är en aktiv process där 

människor reflekterar över sina egna handlingar, värderingar och har respekt för varandras 

olikheter. I en demokrati tar människor ansvar för en gemenskap där människor har inflytande 

i varandra skriver författaren också i sin bok.  

 

Utifrån den tolkningen kan vi dra slutsatsen att några pedagoger i vår undersökning skapar 

tillfällen där de både enskilt och i grupp reflekterar och aktivt tar ansvar för varandras åsikter. 

De utarbetar projekt tillsammans med barnen. Alla barn kanske inte redan från början är 

överens men pedagogerna uppmuntrar och lyfter barnens idéer under tiden projektet pågår. 

Barnen får då inflytande över den pågående processen i utformningen av den yttre miljön 

samtidigt som den inre processen aktivt går mot en förståelse av att i en värld av olikheter kan 

barnet också få sin röst hörd och bli respekterad för den. Arnér (2009) menar att pedagoger 

skall lära barn hur en demokrati fungerar, det kan inte alltid bli som barnet tänkt ut. Det 

viktigaste menar hon är att barnet får ett reellt inflytande. Reellt inflytande anser hon är 

möjligheter för barnet att få uttrycka sina åsikter och funderingar med ett bemötande av 

pedagogers respekt. Utifrån vårt resultat om de två kategorierna i pedagogers uppfattning av 

barns inflytande kan vi direkt koppla det reella inflytandet från Arnér till vår ena kategori, att 

barn blir hörda. Det finns alltså pedagoger som ger barn det reella inflytandet genom att barn 

blir hörda, de har inte bara med valmöjlighet att göra. 

 

Pedagogernas arbete med barns inflytande 

 I vår andra frågeställning vill vi veta hur pedagoger arbetar men barns inflytande. Här finns 

det en hel del skillnader. Hälften av pedagogerna arbetar med barns inflytande under hela 

dagen och har tanken med i alla situationer. Barnens idéer är grundläggande för deras 

temaarbete, samt för vardagsrutinerna. När pedagogerna arbetar med barns inflytande, där 

samspelet ligger i centrum mellan grupp och individ, utvecklar barnet tankar om att det jag lär 

mig med andra det kan jag senare klara själv. Detta var en av Vygotskijs tankar om samspel, 

att yttre aktiviteter tillsammans med andra hänger samman med individens inre tänkande samt 

han menar att det öppnar många pedagogiska dörrar (Vygotskij, 1999).  Det kom också fram 

att det finns hinder i verksamheten för att göra det möjligt för barns inflytande, som till 

exempel pedagogers kompetens, tiden, samt en massa måsten. En av pedagogerna tycker inte 

att barn har inflytande i förskolan, det är de vuxna som styr. 

 

I läroplanen (Lpfö 98) lyfts barns inflytande fram som ett eget område och ingår även i 

förskolans värdegrundsarbete. Riktlinjer i läroplanen är bland annat att pedagogerna skall 

arbeta för att barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan 

både i grupp och individuellt. Arnér (2009) menar att reellt inflytande för barn innebär att de 

blir bemötta med respekt när de tar initiativ som de själva finner meningsfulla. Vi kan, precis 

som Arnér i sin undersökning, utläsa ur intervjuerna både möjligheter och hinder för att 

barnen ska kunna ges ett påtagligt inflytande. Tiden var ett genomgående hinder för alla 

pedagoger i vår undersökning. Några av pedagogerna upplever att vardagsrutiner är ett hinder 

att få tid för barns inflytande. Personalbrist, vikarier och raster sågs som hinder, samt 

pedagogers kompetens. En av pedagogerna tyckte att det ligger på ledningsnivå att ställa krav, 

ge möjligheter och utveckla kunskap inom området barns inflytande. Barns inflytande är det 

utvecklingsområde i läroplanen som man arbetar minst med i förskolan tyckte pedagogen. 

Speciellt en av pedagogerna upplevde att det är alldeles för mycket styrt av gamla vanor och 

vill revolutionera för att ge barn inflytande, detta efter att läst litteratur om leken. De två 

pedagoger som arbetade utifrån över hela dagen - inflytande ansåg att de hade alldeles för 
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liten tid till att reflektera med varandra över barnets inflytande. Tiden de disponerade till att 

reflektera och utarbeta planer utifrån barnets intresse i projektgrupperna tog mycket av tiden.  

 

Utveckling och lärande 

Den tredje frågeställningen handlar om vilken påverkan pedagogerna anser att barns 

inflytande har på utveckling och lärande. Uppdelningen i de tre kategorierna har gjorts utifrån 

vad pedagogerna anser sker i barnens läroprocess. Två av pedagogerna beskriver hur barn lär 

av varandra. Enligt Strandberg menar Vygotskij att samspel mellan människor inte bara är ett 

tillvägagångssätt som kan stödja lärande och utveckling, han anser att det är lärande och 

utveckling (Strandberg, 2006). Några pedagoger hade den uppfattningen att barnen lär sig att 

ta ansvar för egna val och handlingar. Ett av strävansmålen i läroplanen är att barnet skall få 

uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Lpfö, 98). Genom att 

pedagogerna arbetar utifrån barnets förutsättningar och utvecklar det vidare på ett roligt sätt 

får barnet stärkt självkänsla. Vygotskij sociokulturella teori bygger på att lärande sker i 

interaktioner mellan människor. Han menar att i ett bekräftande samspel utvecklar barnet sin 

självkänsla, en tro på sig själv och utifrån det kan barnet också utveckla andra kognitiva 

förmågor (Vygotskij, 1999). 

 

I Emilssons studie menas det att det beror på pedagogens intresse i att närma sig barns 

perspektiv som kan ge förutsättningar till barns inflytande (Emilsson, 2008). När pedagogerna 

utgår från barnets intresse och behov tycker barnet att det är roligt och meningsfullt att lära 

sig. Det stimuleras också av pedagoger som närmar sig barns perspektiv genom att de i 

kommunikation tar reda på vad barnet är intresserat av och vidareutvecklar intresset genom 

material och metoder som barnet visar intresse för. En pedagog berättar om att hon kan 

studera och fråga om barnets pågående aktivitet för att få barnets perspektiv på vad det är de 

gör och utifrån det få nya idéer. Idéerna används för hur de i förskolan på bästa sätt kan ge 

barnet nya utmaningar i lärande situationer. Det kan gälla matematik, motorik, logiskt 

tänkande genom att fundera ut strategier och lösningar på problem. Förutsättningarna för att 

bedriva utvecklingspedagogik är enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003)  

pedagogers förhållningssätt och tillvägagångssätt för att ta reda på barnets tankar, tidigare 

erfarenheter och funderingar. Barnets möjligheter till att beskriva sina tankar och pedagogers 

sätt att ta tillvara barnens funderingar anses starkt sammankopplat med lärandet. Genom att 

arbeta på det sätt som pedagogen beskrev kan slutsatsen dras sett ur en utvecklingspedagogisk 

teoris synvinkel den att de utmaningar barnet får sprunget ur barnets eget intresse väcker 

barnets lust att lära. För att pedagogen ska hitta det viktiga i det barn säger och förstå deras 

tankegång är det betydelsefullt att barnet känner meningsfullhet i situationen, det anser Arnér 

& Tellgren (2006).  
 

Några pedagogers uppfattning om barns inflytande var att göra så mycket som möjligt 

möjligt, och vi kunde genom en utsaga utläsa hur orimliga idéer från barn kan bli rimliga i 

interaktion med andra barns idéer. Vygotskij (1999) menar att i samspelet mellan barn 

utvecklas förmågan till kreativt tänkande, barnet får nya idéer och upptäcker nya vägar som 

utvecklar lärandet. Han menar att barn gärna leker med andra barn som tar egna initiativ och 

är uppfinningsrikt. 

 

Hälften av pedagogerna i undersökningen upplever att de arbetar medvetet för att göra 

barnens röster hörda. Strandberg menar utifrån Vygotskijs teori att det sociala samspelet 

mellan barn/barn och barn/vuxen förser barnet med språk. När barnet får gensvar utvecklas 

språket vidare. Barnets språk finns först i ord som de använder men inte riktigt förstår. Genom 
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kommunikation och bekräftelse utvecklas språket och tanken, grunden läggs vidare för 

lärandet, det sociala samspelet och förmågan att tolka varandras känslor (Strandberg, 2006). 

 

En pedagog påpekar i sina berättelser hur barnen lär sig att tolka varandras känslor. Hon 

menar också att de små får idéer av de äldre barnen. Hon beskriver det som att de små säkert 

inte kommer att göra exakt som de stora beroende på vad de har med sig i ryggsäcken av 

tidigare erfarenheter. Hennes förhållningssätt är att hon låter barnen vara med på sitt vis i 

gruppen och utgår från barnets perspektiv på vad det är de vill göra. I Vygotskijs (1999) 

sociokulturella teori är huvudingrediensen den att det barnet känner, tänker och vet har barnet 

fått genom aktiviteter och kommunikation med andra. Säljö (2006) förklarar med att beskriva 

det så som att de grundläggande förutsättningarna i barnets lek för utveckling och lärande att 

de aktivt är med tillsammans med andra barn och är delaktig. Arnér & Tellgren (2006) delar 

på begreppen delaktighet och inflytande. Delaktighet kan vara redan bestämda aktiviteter som 

barnet deltar i medan inflytande har barnet när det är med och påverkar sin situation. En av 

pedagogerna uttryckte ord som att om ett barn inte blir hörd för sina idéer slutar det ganska 

snart med att komma med förslag. I de orden kan vi ana att människans intersubjektivitet ses 

som skör och ömtålig. Johansson & Pramling, Samuelsson, (2001) beskriver Merleau-Ponty 

filosofiska teori om livsvärlden att människan från första början har en grundtillit till andra 

och är i kommunikation med omvärlden redan från början. Författarna menar utifrån 

tolkningen av Merleau-Pontys filosofi att om människan inte blir bekräftad för sina åsikter 

och tankar kan tilliten till omvärlden skadas. 

 

Barnens förståelse av inflytande 

Utifrån den sista frågeställningen ville vi undersöka hur pedagogerna menar att barnen förstår 

att de har inflytande i förskolan. Häri finns det också skillnader, två av pedagogerna kunde 

tydligt tala om hur barnen uppfattade att de hade inflytande i förskolan. Barnen var med i 

reflektioner och dokumentationer och pedagogerna informerade barnen om att deras tankar 

och idéer tas upp i verksamheten och blir verklighet. När barnen uppmuntras att ta ansvar för 

egna handlingar synliggörs deras inflytande. I läroplanen (Lpfö 98) står det att förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och att 

handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande.  

 

I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) betonas det att barnets vardagsinflytande 

behöver synliggöras och återkopplas så att de förstår att deras åsikter har betydelse. 

Därigenom kan barnen utveckla sin förståelse för vad demokrati är. Viktigt är också att 

barnen får vara med och reflektera, dokumentera, samt utvärdera förskolans verksamhet. I 

vetskapen om hur barnet deltagit i arbetet på förskolan samt hu de får inflytande i vardagliga 

situationer i verksamheten får barnet förståelse för sitt inflytande.  
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Didaktiska konsekvenser 
När pedagogerna arbetar med barns inflytande, där samspelet ligger i centrum mellan grupp 

och individ, utvecklar barnet ett demokratiskt tänkande. Fröbel var på sin tid förnyare inom 

det som nu är förskolan. Hans åsikter och vilja att ta tillvara barnets verksamhetsbegär måste 

dagens pedagoger arbeta vidare med och även innefatta barns inflytande. Idag är det tjugo år 

sedan läroplanen infördes, trots detta är kunskapen om vad begreppet inflytande står för i 

förskolans styrdokument begränsat. Pedagogerna behöver kunskap och kompetens för att 

kunna sätta sig in i barns perspektiv.  

 

Utvecklingsområden 
Pedagogerna tycker att de synliggör och bekräftar barns inflytande, trots det kan svaret bli nej 

på frågan ”får du vara med och bestämma på förskolan?”. Doverborg Pramling Samuelsson 

(2000) anser att man ska undvika frågor där barnet bara kan svara ja eller nej detta svaret ger 

ju ingen information om hur barnet tänker om intervjun. Utifrån författarnas synpunkter dras 

vi slutsatsen, om barnintervjufrågan görs om och bli mer en berättarfråga kan pedagogerna få 

större möjlighet till att utläsa vad barnet uppfattar att de får vara med och påverka.  

 

För att barnen ska kunna ta ansvar för sitt handlande både i grupp och enskilt måste 

pedagogerna också ta ansvar för att förändra gamla vanor och färdiga mallar inom förskolan, 

till nytänkande och våga prova nya vägar genom reflektion tillsammans med barnen. Enligt 

Arnér är det viktigt att de vuxna i förskolan försöker se ur barnets perspektiv för att göra barns 

inflytande möjligt. Det menas vidare att de vuxna som formar miljön runt barnen bör ta reda 

på hur barnen uppfattar sin omgivning och möter barnets åsikter, tankar och funderingar med 

respekt (Arnér, 2009). 

 

Utifrån resultatet i vår undersökning anser vi att de största möjligheterna för barn att få 

inflytande är genom mindre grupper. Pedagogerna kan då se varje barn och varje barn blir 

lyssnat på. Intervjuer och observationer möjliggör för pedagogerna att se ur barnets 

perspektiv. Läroplanen skall vara ett levande redskap i förskolans verksamhet. Alla som 

arbetar inom förskolans verksamhet skall vara uppdaterade i läroplanens innehåll och förstå 

dess betydelse. Detta kan man göra genom återkommande reflektionstillfällen där man går 

igenom styrdokument för verksamheten. Alla i arbetslaget bör också få möjlighet till 

fortbildning, det är av stor betydelse att hela arbetslaget är delaktigt och står på samma 

plattform för att det ska kunna bli över ”hela dagen inflytande”. 

 

Möjligheterna för en pedagog att ge barn inflytande 

För att ge barn inflytande behöver en pedagog vara medresenär och vägvisare men också 

introducerande i spännande lekar och skapande aktiviteter. Pedagogen utgår från barnets 

behov och intressen och skapar tillsammans en lärandemiljö där kroppsliga och sociala 

förmågor utvecklas samt värnandet om vår miljö. Med respekt för barnets åsikter arbetar 

pedagogerna så att barnet blir medveten om sin egen betydelse och barnens betydelse för 

varandra i gruppen där även ansvarskänslan stärks. Barnen skapar sig en identitet och 

utvecklar självständigt arbetssätt med en tro på sig själv. Genom att pedagogen är 

känslovisare och tolkande blir barnen medvetna och kan sätta ord på sina känslor och får 

också förståelse för andras känslor. Pedagogen är också frågande och reflekterande för att 

därefter arbeta flexibelt och tillåtande som medforskare i barnens lärande. När pedagogen 
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lyssnar och uppmuntrar till kommunikation och samarbete får barnen nya ord och förstålelser 

till sin erfarenhetsvärld. 

 

Hur metoden fungerade Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där första frågeställningen utgick från en 

fenomenografisk ansats eftersom syftet med undersökningen var hur pedagoger i förskolan 

uppfattar begreppet bars inflytande. Redskapet var en kvalitativ intervju med fyra 

frågeställningar och en tankekarta. I våra frågeställningar bad vi pedagogerna berätta om 

situationer utifrån sina erfarenheter. Vi anser att metoden uppfyllde vårt syfte. Den första 

frågeställningen gjorde att vi kunde ringa in den kritiska variationen i två kategorier utifrån 

syftet. Marton & Booth (2000) betonar vikten av att kategorierna klart skall belysa 

undersökningens fenomen.  Uppfattningarna av barns inflytande kan också handla om hur 

man arbetar med barns inflytande, därför valde vi att ha med samma citat i resultatet vid några 

tillfällen för att tydliggöra för läsaren.  

 

De pedagoger vi valde ut var positiva till att medverka i vår undersökning. De var intresserade 

av att få läsa vår färdiga studie. Pedagogerna tog sig tid, ordnade lämplig intervjuplats och vi 

kände oss välkomna. 

 

Som redskap använde vi bandspelare, block & penna. Pedagogerna kommenterade 

bandspelaren vid första intrycket men när intervjun startade glömdes den bort. Vår intervju 

liknade en dialog och vi betonade för respondenten att vi var intresserade av just deras 

berättelser kring fenomenet. Vi upplevde att detta gjorde att de kände sig avslappnade och inte 

tänkte så mycket på att samtalet spelades in. Vi ser det som en klar fördel att ha med 

bandspelare som redskap eftersom undersökaren enligt Kihlström (2006) skall skriva ner allt 

som sägs.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi valt att undersöka begreppet barns inflytande hos pedagoger. En av 

frågeställningarna var hur pedagogerna menar att barnen förstår att de har inflytande. Vi har i 

resultatet fått fram pedagogernas syn på att barnen förstår genom kognitiv och konkret 

bekräftelse. För vidare forskning skulle det vara intressant att få barnens perspektiv på hur de 

upplever sitt inflytande i förskolan. Vårt förslag är att göra en fältstudie där man genom 

intervjuer och observationer kan följa barns tankar om inflytande före och efter studien. 
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Avslutande ord 
Barnombudsmannen och sju barnrättsorganisationer har på initiativ av H. M. Drottningen gått 

samman i en stor informationssatsning om och kring barnkonventionen. Målet med denna 

satsning är att fler barn och unga ska känna till sina egna mänskliga rättigheter enligt 

barnkonventionen. Barnombudsmannen har i år gjort en undersökning som visar att det är 

endast 22 procent av de tillfrågade 11–14-åringarna som kände till barnkonventionen. Det 

som barn och unga inte känner till kan de ju inte heller utkräva. 

 

När vi började vår utbildning kände vi till läroplanen och dess innehåll. Under tiden har vi 

tolkat den och förstår nu djupet i de olika delarna. Barns inflytande, tycker vi, är det viktigaste 

området i läroplanen. Genom att göra barnen medvetna om att de har rätt till sitt eget 

inflytande kan de utkräva respekt för sina åsikter. Efter undersökningen ser vi att om 

pedagogerna utgår från barns inflytande kan alla målen i förskolans läroplan bli uppfyllda 

 

 ”Hur kan man söka efter någonting när man inte vet vad det är? Man vet inte vad man ska 

leta efter, och om man skulle stöta på det, skulle man inte känna ingen det som man letade 

efter.”  

Menons paradox 
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Bilagor  
 

 

 

Bilaga nr 1 

 

 
 

Vi är två studenter, Inger Hellberg och Monica Olsson som läser sista terminen på 

institutionen för pedagogik vid högskolan i Borås. Som en sista del i vår utbildning till 

förskollärare skriver vi nu ett examensarbete som skall handla om barns inflytande i 

förskolan. I samband med detta behöver vi intervjua pedagoger i förskolan. Genom olika 

kontakter har vi bland annat valt just din förskola och hoppas du vill medverka. 

Undersökningen kommer att vara helt anonym och ingen kommer att kunna spåra vare sig 

förskola eller personal. Vi kommer att spela in intervjun på band, enbart för vår egen skull 

och du kan när som helst avbryta intervjun om du skulle vilja. Undersökningen kommer 

endast att användas i forskningsändamål och om du vill får du gärna ta del av vårt 

examensarbete. 

Vid eventuella frågor kring undersökningen ring:  

Monica Olsson XXXX XXXXXX 

Inger Hellberg XXXX XXXXXX 

 

Vi hoppas du vill medverka! 

Tack på förhand Inger Hellberg & Monica Olsson 
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Bilaga nr 2 

 

Tankekarta  

Att tänka på under hela intervjun:  
 

Berätta om situationer där pedagoger upplever…  Hur menar du då… 

 

 

 

TANKEKARTA 
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Bilaga nr 3 

 

 

Intervjufrågor   

 

Kan du berätta om en situation där du upplever att barn har inflytande? 

 

Upplever du att det finns svårigheter i den fysiska miljön? 

 

Upplever du att det finns möjligheter i den fysiska miljön? 

 

Upplever du att det finns svårigheter i den psykiska miljön såsom ledning, arbetssituation,  

bemötande? 

 

Upplever du att det finns möjligheter i den psykiska miljön såsom ledning, arbetssituation, 

bemötande? 

 

Upplever du att det finns situationer i vardagen där barn har inflytande? Kan du berätta om en 

händelse/händelser? 

 

Upplever du att det kan finnas skillnader i barns inflytande beroende på ålder, genus, 

individen, hela gruppen? 

 

Upplever du att barnen förstår/är medvetna om sitt eget inflytande? 

 

Hur upplever du att ni som arbetslag reflekterar över verksamhetens möjligheter till barns 

Inflytande? 

 

Hur upplever du att ni som arbetslag reflekterar över verksamhetens svårigheter till barns 

Inflytande? 

 

Är det något som du vill tillägga?  

 

Om det är något vi har förbisett, finns det möjlighet för oss att få återkomma? 

 


