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Abstrakt 
Svensk titel: ”Det handlar inte om att alltid bestämma”- Några förskollärares skildringar av 
deras egen barnsyn och av barns inflytande relaterat till pedagogisk verksamhet 
 
Engelsk titel: "It's not about always deciding" - Some preschool teachers’ account of 
their own ideas about children and children´s influence relating to education 
 
Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer beskriva några förskollärares tankar 
och erfarenheter kring barns inflytande på den pedagogiska verksamheten. 
Frågeställningarna som besvaras är:  
 

• Vad och hur möjliggörs eller begränsas barns inflytande på den pedagogiska 
verksamheten enligt några förskollärare?  
 

• Vilka överväganden kring barns inflytande gör förskollärarna och vad tänker de 
om möjligheter till lärande som det kan få för barnen?  

 
Genom kvalitativ metod besvaras frågeställningarna med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer med fyra förskollärare i olika verksamheter. Ett teoretiskt ramverk ligger till 
grund för analysen av resultatet som innefattar Reellt inflytande, Pedagogisk 
dokumentation, Barnsyn och Lärarkontroll. Studiens resultat visar att inflytande är ett 
svårdefinierat begrepp som beroende på synsätt hanteras olika. För att möjliggöra barns 
inflytande ses relationer, kommunikation, barnsyn och samspel både mellan barn-barn 
och vuxen-barn som viktiga komponenter där förskollärares förhållningssätt är 
avgörande för barns möjlighet att utöva inflytande. Förskollärarna i studien analyserar 
dokumentation och genom det uppmärksammas barns intressen, behov och uttryck. På 
så sätt stödjer de deras inflytande på verksamheten. Vid rutinsituationer och andra 
organisatisatoriska faktorer, exempelvis personalbrist, beskrivs barns inflytande som 
hämmat. Ålder och verbala uttryck ses som avgörande i flera fall för att som barn kunna 
utöva inflytande. Alla dessa komponenter ses som bidragande faktorer för hur barns 
lärande möjliggörs.  
 
Nyckelord 
Inflytande, Reellt inflytande, Förskola, Pedagogisk verksamhet, Förskollärare, 
Dokumentation  
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1 Inledning 
 

På avdelningen Pilen arbetar de med tema Skogen. 
Tillsammans med barnen går pedagogerna ut på en 
promenad där syftet är att titta efter olika trädsorter. De går 
en runda de brukar gå och när de börjar närma sig ett träd 
säger en av pedagogerna “Titta upp här nu! Vad är det för 
träd? Har det hänt något märkligt med det?”. Ett av barnen 
stampar demonstrativt med foten och suckar högt medan 
han säger “åååååhh, måste vi kolla på det där TRÄDET?!”.
  

 
Vi har valt att bedriva en undersökning kring förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter kring barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. Vi hoppas att vår 
undersökning ska bidra till en medvetenhet kring förskollärares förhållningssätt 
gällande barns inflytande på den pedagogiska verksamheten och vilka möjligheter det 
kan få för barns lärande.  
   
Vi har under våra VFU-perioder upplevt att kunskapen kring barns inflytande skiljer 
sig hos förskollärare. Därför anser vi att detta ämne är relevant att undersöka. Öhman 
(2009) menar att det är av stor vikt att som pedagog vara medveten om sitt 
förhållningssätt, och vilken påverkan det har på barns lärande och utveckling, då de 
inte blir lika engagerade om förslaget inte kommer från barnet själv. Åberg och 
Taguchi (2005) menar att om barnen varit delaktiga i beslutet av innehåll av 
verksamheten är det större chans att barnen finner ett meningsskapande. De skriver 
dessutom att alla barn inte intresserar sig för samma sak och att innehållet måste 
varieras utefter det (a.a.). Även Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) tar 
upp barns meningsskapande, genom Piaget och Vygotskijs teorier om 
kunskapsutveckling. Dessa teorier handlar om att barn måste ha ett samspel med den 
värld som är omkring dem för att kunna utveckla och ta till sig kunskap. De menade 
att utgångspunkten ska vara barns tankar och funderingar då det är en viktig del för att 
skapa ett meningsfullt lärande (a.a.).  
 
När vi sedan studerade tidigare forskning visar den en brist på kunskap hos 
förskollärare kring hur barn får utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten 
och hur detta sedan påverkar kvaliteten av verksamheten. Både Dolk (2013) och 
Hedefalk (2014) har genom sina doktorsavhandlingar kommit fram till resultat som 
handlar om att det barnen får vara med och påverka ofta är förutbestämda alternativ. 
Dolk (2013) menar att det ofta är två eller tre alternativ barnen får välja mellan och att 
detta uppfattas som inflytande av förskollärarna. Hon skriver vidare att barn ofta ges 
större möjlighet till inflytande när deras tankar är i linje med de intentioner som 
förskollärarna har. Alltså menar hon att beroende på hur väl barnen anpassar sig kan 
de få möjlighet till mer, eller mindre, inflytande (a.a.). Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98 rev.2016), som är ett av de styrdokument som ligger till grund för den 
målstyrda verksamheten, framhåller dock att förskollärare ska ansvara för att varje 
barn får ett reellt inflytande på verksamheten. Alltså att barnen på riktigt får påverka 
dess innehåll och arbetssätt. Det är därmed detta förhållningssätt och kunskap 
förskollärare bör präglas av, och inte att barnen får påverka inom bestämda ramar.  
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Läroplanen (Lpfö98 rev.2016) menar även att vuxnas förhållningssätt kring rättigheter 
och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle har stor påverkan på barn. Deras 
förståelse och respekt gällande skyldigheter och rättigheter ska tydliggöras 
kontinuerligt i barnens vardag. Vuxna blir på så vis viktiga förebilder för barnen. 
Det är även de vuxna i förskolans verksamhet som ansvarar för att varje barn får stöd i 
att utveckla tillit till sin egen förmåga, däribland förmågan att kunna tänka själv, utföra 
handlingar, röra sig men även lära sig. Detta ska göras genom att ta tillvara på barnens 
nyfikenhet, motivation och intressen. Vidare innehåller läroplanen för förskolan även 
ett kapitel med riktlinjer för att tillgodose barns inflytande (a.a.). 
 
Även Skollagen 2010:800 pekar på vikten av att barn får utöva inflytande över den 
pedagogiska verksamheten som de deltar i (Utbildningsdepartementet, 2010). Barnen 
ska få möjlighet att utöva inflytande kring frågor som rör dem, för att verksamheten på 
så vis ska kunna vidareutvecklas. Skollagen 2010:800 menar även att pedagogerna ska 
anpassa informationen och de olika formerna för inflytande utifrån vilken ålder barnen 
har, dock i relation till deras mognad (a.a.).   
 
Jämför man de olika styrdokumenten kan en skillnad kring formuleringen av 
inflytandet identifieras. Läroplanen för förskolan skriver inte ut bestämt att 
förskolebarnen ska ha inflytande på verksamheten, utan istället att de bör ha inflytande 
över verksamheten:     

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

        (Lpfö98 rev. 2016:12) 
 
Skollagen 2010:800 däremot skriver i kapitel 4, paragraf 9§ att barnen ska ha 
inflytande på verksamheten:  

 
“Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De 
ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem.“  

 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
 

Utifrån dessa aspekter anser vi att våra frågeställningar kring vad och hur barns 
inflytande på den pedagogiska verksamheten möjliggörs eller begränsas enligt några 
förskollärare. Samt vilka vilka överväganden kring barns inflytande gör förskollärarna 
och vad tänker de om möjligheter till lärande som det kan få för barnen, är relevanta 
att undersöka. Vi anser att det kan väcka tankar, framför allt hos pedagoger i 
förskolan, kring hur man kan arbeta i verksamheten. 
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1.2 Syfte 
Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer beskriva några förskollärares tankar 
och erfarenheter kring barns inflytande på den pedagogiska verksamheten.  
 
 
1.3 Frågeställning 
 

• Vad och hur möjliggörs eller begränsas barns inflytande på den pedagogiska 
verksamheten enligt några förskollärare? 
 

• Vilka överväganden kring barns inflytande gör förskollärarna och vad tänker 
de om möjligheter till lärande som det kan få för barnen?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel behandlas litteratur och tidigare forskning som är relevant för vår 
forskning.  
 
2.1 Inflytande 
Begreppet inflytande kan tolkas och användas på flera olika sätt beroende på situation 
menar Arnér (2009). Beroende på forskningsfokus kan begreppet inflytande se ut på 
olika vis exempelvis, elevinflytande, elevdemokrati, deltagande, självbestämmande, 
medinflytande och delaktighet. I vår studie utgår vi ifrån Arnérs (2009) definition av 
begreppet som innebär att ge barnen möjlighet att själva påverka sin tillvaro. Detta 
genom att läraren fångar upp deras idéer, erfarenheter och initiativ och omfattar dem i 
praktiken. Dolk (2013) beskriver ett annat perspektiv på inflytande och menar att 
många ser det som rätten att få bestämma. Arner (2009) skriver även om begreppet 
reellt inflytande. Begreppet innebär att på riktigt få påverka sin tillvaro. Arnér (2009) 
menar nämligen att det finns inflytande som endast innebär att få påverka, men inom 
vissa ramar. När man får utöva reellt inflytande har man en faktisk möjlighet att få 
påverka något (a.a.).  
 
Begreppen delaktighet och inflytande ses av många som synonymer till varandra 
beskriver Arnér (2009). För henne innebär begreppen två skilda vinklar av 
verksamheten. Delaktighet handlar inte om att få ge uttryck för sina åsikter, tankar och 
idéer på vad som ska göras, utan istället att få möjlighet att ta del av det som någon 
annan redan har bestämt. Ett annat perspektiv på de två begreppen tar Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) upp. De menar att begreppen ses som 
relativa, de kommer inte till uttryck förrän i mötet mellan förskolläraren och barnet. 
De påverkar därför både förutsättningar och begränsningar när det kommer till barns 
delaktighet och inflytande (a.a.).     
 
2.2 Historisk tillbakablick kring barns inflytande 
2.2.1 Förskolans och förskollärares förändring 
Förskolans samt förskollärarens roll och uppdrag i samhället har förändrats avsevärt, 
från att den första föregångaren till förskolan barnträdgården skapades 1896 av Anna 
Eklund. Då var förskolan en plats där föräldrar lämnar sina barn för att kunna försörja 
familjen genom att arbeta dagtid. De kvinnor som arbetade i barnträdgårdarna, 
nutidens förskola, hade ingen utbildning och bedrev heller ingen pedagogisk 
verksamhet utan var där endast i omsorgssyfte för barnen (Lundgren, Säljö, Liberg 
2014). I dagens samhälle fyller förskolan däremot en pedagogisk roll under barns 
tidiga levnadsår där omsorgen och fostran ska blandas med lärande. Läroplanen för 
förskolan infördes 1998, som innehöll strävansmål och genom det blev verksamheten 
målstyrd samt pedagogisk. Denna läroplan har reviderats två gånger, år 2010 samt år 
2016. Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten erbjuda varje enskilt barn en 
god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. De 
pedagoger som arbetar på förskolan ska ge barnen stöd i sin utveckling både kring 
normer och värden men även kring utveckling och lärande (Lpfö98 rev. 2016).  
 
Utöver Läroplanen för förskolan så har det tillkommit flera andra styrdokument. Bland 
annat är det Skollagen 2010:800, FN:s Barnkonvention (Barnkonventionen: FN:s 
konvention om barnets rättigheter, 2009) och Allmänna råd. Det sistnämnda, 
Allmänna råd, är en guide för ökad måluppfyllelse som har i uppgift att stödja 
huvudmän, förskolechefer och förskollärare i sitt arbete.  
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Guiden är framtagen för att Skolverket identifierat vissa områden som är särskilt 
viktiga att få stöd och vägledning i under sitt arbete. Ett av de prioriterade områdena 
som tas upp är systematiskt kvalitetsarbete (Lpfö98 rev 2016). Enligt Lpfö98 (rev 
2016) ska förskolorna kontinuerligt och systematiskt dokumentera sin kvalitet för att 
sedan följa upp och utvärdera denna i syfte att utvecklas vidare, vilket är det som 
Allmänna råd syftar till. Allt detta arbete görs för att varje enskilt barn ska få bästa 
förutsättningarna att utvecklas och att lära (a.a.). Skollagen 2010:800 i sin tur 
innehåller bestämmelser kring barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och 
skyldigheter men även bestämmelser kring förskola och skola. Dessutom innehåller 
det de ansvar som huvudmän och skola erhåller kring verksamheten 
(Utbildningsdepartementet, 2010). FN:s Barnkonvention däremot riktar sig endast mot 
barnen. Konventionen innehåller flera huvudprinciper. Exempelvis att alla barn oavsett 
bakgrund har samma rättigheter och ett lika värde men även att varje barn har rätt att 
överleva, leva och utvecklas som står under Artikel 12: Rätten att få komma till tals. 
 
2.2.2 En förändrad syn på barn 
Såväl som att förskolan, samt förskollärares roll, har förändrats över tid har även 
synen på barn genomgått ett paradigmskifte i samband med den. Då samhället gick 
från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle menar Riddersporre och Persson (2010) 
att ett större krav på utbildning och kunskap erfordrades. Den offentliga delen av 
samhället har blivit större och gett stora konsekvenser på det sociala livet, där ibland 
barns villkor. Den förändrade samhällssynen bidrog till ett konsekvenstänkande där 
barnen var framtiden och några som kunde bidra till förändring, utveckling och 
förädling. Skolan blev den centrala delen för att utveckla samhället genom omvårdnad, 
fostran och lärande (a.a.). Riddersporre och Persson (2010) beskriver den förändrade 
barnsynen, inte bara utifrån förbudet mot barnaga, utan även individens rätt till att 
bestämma över sin tillvaro. Barnen gick från att ses som objekt till att nu ses som 
subjekt med rättigheter- alltså deltagare av samhällsutvecklingen. Författarna skriver 
att barn tidigare var några som skulle “rätta in sig i leden” och inte fick ställa några 
som helst krav. I och med bland annat införandet av, tidigare nämnt, FN:s 
Barnkonvention (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009), 
förändrades barns villkor avsevärt. De kunde kräva sin möjlighet till rättigheter och 
ställa krav på den fysiska, sociala och kulturella tillvaro de befann sig i. Därmed ses de 
numera som medmänniskor, subjekt, och har genom det rätt till inflytande. I och med 
denna förändring har även förskollärares roll förändrats (a.a.).  
 
2.3 Barns inflytande på förskolans pedagogiska verksamhet 
Emilson (2008) skriver om förskolans uppdrag kring att forma barnen till 
demokratiska medborgare, som därigenom bland annat innebär att de bör få inflytande 
på sin tillvaro. Det är förväntningar från samhället, som genom läroplanen, 
kommunicerar hur en medborgare ska vara och vilken kunskap som är viktig. Hon 
menar att inflytande därför är en viktig komponent att ha med sig redan från tidig 
ålder. Säljö (2014) beskriver i sin tur förskolan som en normativ verksamhet. Den 
bygger på normer kring vilken kunskap som anses viktig att kunna. Dessa normer 
återfinns utöver läroplanen även i andra styrdokumenten för förskolan, så som Skollag 
och Allmäna råd med flera om hur en medborgare i det svenska samhället ska vara. 
Normerna formas av staten samt av samhällsmedborgarna. Emilson (2008) menar att 
det framför allt finns tre skäl till att barn ska ges inflytande på den pedagogiska 
verksamheten. Det första hon beskriver är att barn ska ges inflytande då detta ses som 
en mänsklig rättighet.  
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För det andra då förskolan ska visa barnen vägen till det demokratiska samhället som 
de är en del av, och för det tredje ses inflytande som en förutsättning för lärande (a.a.). 
Det sistnämnda kan kopplas till att Säljö (2014) menar att undervisningssituationerna 
grundar sig även i vilka normer som den som undervisar erhåller. Dock menar 
Emilson (2008) att det finns en klyfta mellan det normativa och vad som faktiskt sker i 
den pedagogiska verksamheten. Säljö (2014) bekräftar detta då han skriver att 
pedagogen har förutbestämda normer med sig både från uppfostran och 
livserfarenheter som påverkar medvetet, eller omedvetet, förhållningssättet vid 
lärandesituationer och ger konsekvenser på dessa. 
 
2.3.1 Barnperspektiv kontra barns perspektiv 
Arnér och Tellgren (2006) skriver att i det stora hela så handlar maktfördelningen 
mellan vuxna och barn om att den fördelas ojämnt då de vuxnas rättigheter sätts 
framför barnens. Barn uppfattar ofta att det är de vuxna som bestämmer. Författarna 
skriver därför att det är viktigt att alltid diskutera den svages rätt, i detta fall barnens, 
för att på så vis kunna försvara och uppmärksamma dem. Det räcker dock inte bara att 
diskutera kring barnens rätt. Det krävs även att pedagogerna är beredda att lyssna på 
och bjuda in barnen till att utöva inflytande i den pedagogiska verksamheten. På så vis 
förväntas verksamheten och tillvaron där bli meningsfull för barnen, för att de sedan 
ska fortsätta berätta vad som intresserar dem. Genom detta förhållningssätt kan 
pedagogerna närma sig barnens perspektiv, något som är värdefullt då vi alla uppfattar 
världen på olika vis och det är ouppnåeligt att som vuxen inta ett barnperspektiv (a.a.).  
 
Barnperspektiv och barns perspektiv står för två olika perspektiv (Arnér 2009, 
Svenning 2011). När pedagoger i förskolan arbetar med begreppen så är det i de flesta 
fall en slags utgångspunkt för hur dokumentation ska studeras. Barnperspektiv handlar 
om att pedagogerna i fråga utgår från sina kunskaper, erfarenheter, tankar, idéer och 
känslor när de möter förskolebarnen. De tänker “hur skulle jag se på detta om jag var 
barn?” och utgår då från sina tidigare erfarenheter. För att utgå från ett barns 
perspektiv innebär det att pedagogen måste involvera barnen i exempelvis 
beslutsfattande. De behöver möjliggöra för barnen att själva ge uttryck för sina 
erfarenheter, tankar, idéer och känslor. Genom detta förhållningssätt närmar sig 
pedagogerna barnens perspektiv eftersom “Det egna perspektivet är det naturliga. 
Andras måste väljas…“ “Och även om man medvetet har valt kan det vara svårt att 
hålla fast vid det“ (Arnér 2009:29).  
 
2.4. Barns inflytande och deras lärande 
Riddersporre och Persson (2010) skriver att inflytande är ett relativt nytt begrepp som 
används i förskolans olika styrdokument. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2016) 
skrivs det fram genom ett avsnitt som endast inriktar sig mot barns inflytande. De 
menar att inflytande tidigare beskrivits genom andra sätt att arbeta med demokrati i 
förskolan men att det nu handlar om att barnen ska kunna påverka det pedagogiska 
arbetet i förskolan. Begreppet inflytande innebär i stora drag att barnen ska få 
möjlighet till att ta ansvar, uttrycka sina åsikter och delta i olika demokratiska 
beslutsfattningar. Riddersporre och Persson (2010) skriver att det tidigare bara var de 
äldre barnen på förskolan som innefattades av dessa demokratiska rättigheter men att 
nu även de yngre barnen är involverade (a.a.). Gjems (2011) beskrivning av begreppet 
mening har att göra med det förändrade sättet att se på inflytande i relation till yngre 
och äldre barn. Hon menar att barn lär genom samspel med andra, alltså gäller det 
både äldre och yngre barn som samspelar.  
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Det handlar om att uppnå en meningsfullhet för barnen då deras färdigheter och 
kunskaper om ett fenomen utgör ett innehåll för dem som har en betydelse och som de 
förstår. Pedagogerna bör därför utgå från barnen i utformningen av verksamheten för 
att dess innehåll ska bli meningsfullt för barnen (a.a). Detta styrks även av Hedefalk 
(2014) som har skrivit en doktorsavhandling kring barns meningsskapande och vilka 
förutsättningar barn ges för just meningsskapande. Genom video-dokumentation som 
sedan studerats har hon kommit fram till att läraren har stor påverkan på barnens 
meningsskapande. Läraren riktar barnens uppmärksamhet åt ett specifikt 
undervisningsinnehåll och utifrån detta får barnen skapa mening. Läraren har därmed 
en enorm makt då denna väljer vad som ska ingå, eller inte, i undervisningen. Utifrån 
sin empiri har Hedefalk (2014) identifierat i vilka kontexter barnen får möjlighet till 
att utöva inflytande. De kontexter som nämns är under samling och i lek på 
förskolegården. Då erbjuds barnen ofta två olika alternativ att ta ställning till, 
exempelvis att bygga med lego eller att bygga med kaplastavar (a.a.). 
 
2.4.1 Kommunikation för barns inflytande 
Enligt Gjems (2011) är barns tal en stor del av barns förmåga att utöva inflytande över 
sin situation. Och genom dessa två, inflytande och tal, möjliggörs barns lärande. Hon 
skriver vidare att lärande inte är något som kan stoppas eller kontrolleras när det ska 
ske, varken hos oss själva eller andra. Hon skriver att det är av stor vikt att som 
förskollärare vara medveten om detta för att på så vis kunna skapa förutsättningar för 
barnen att uppfatta lärande som något positivt. Detta anses viktigt med anledning av 
barns fortsatta lärande, då det är i förskolan som grunden för barns livslånga lärande 
läggs. Att förskollärare eller pedagog av annat slag har en betydande roll för barns 
lärande är sen tidigare känt. Gjems (2011) anser att samtalet som en pedagog kan föra 
med barn är den största källan till barns lärande. Det är i detta samtal som 
kunskapsutveckling sker. I dessa samtal kan pedagoger fånga upp barns intentioner 
och intressen, ge dem inflytande, för att utöka deras förståelse och kunskap (a.a).  
 
Jonsson (2016) har gjort video-observationer på fyra olika förskolor och fokuserat på 
åldern 1-3 år. Genom att analysera materialet har hon skrivit fram en artikel kring 
förskollärares sätt att kommunicera med de yngsta barnen i förskolan. Hon upptäckte 
flera mönster i förskollärares bemötande av barn i förskolan och att alla dessa påverkar 
barns möjlighet till lärande. Hon menar att ett mönster är att förskolläraren tar över 
kommunikationen och begränsar barns möjlighet till att uttrycka sina åsikter. Barnet 
blir då en passiv deltagare i verksamheten. Ett annat mönster hon identifierat är att 
förskolläraren upprepar och stödjer barnens uttryck. Detta gör att barnen känner sig 
säkrare på att utforska och utvidga sitt lärande. Ett sista mönster hon beskriver är att 
förskolläraren beaktar barnens uttryck och vidgar deras lärande. Förskolläraren tar inte 
här över kommunikationen utan är en aktiv medforskare tillsammans med barnen. Det 
är genom det sistnämnda mönstret som barn får störst möjlighet till inflytande 
(a.a.)        
 
Emilsson (2007) har studerat barns inflytande relaterat till lärarkontrollen. Resultatet 
visar att barn ofta får inflytande inom vissa ramar vilket inte ger ett reellt inflytande. 
Lärarkontrollen är ofta stark då denna genom kommunikation och förutbestämda 
regler styr barnen. Emilsson (2007) menar att på detta sätt kan inget inflytande utövas. 
Om förskolläraren däremot försöker sätta sig in i ett barnperspektiv, använder en röst 
som visar på nyfikenhet och lekfullhet kring barnet och reglerna inte är förutbestämda 
har denna fortfarande kontroll.  
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Skillnaden menar Emilsson (2007) är att förskolläraren släpper in barnet till att ta egna 
initiativ och blir friare att göra egna val vilket gynnar barnets inflytande. Hon drar 
slutsatsen att en lärarkontroll inte alltid behöver vara något negativt, utan beror på hur 
man använder den.  
 
2.4.2 Olika grader av inflytande 
SKL, Sveriges landsting och kommuner, har tagit fram en femgradig skala kring 
inflytande i samhället. De har hämtat inspiration från Arnsteins deltagandestege. SKL 
delar in sin trappa i Information, Konsultation, Dialog, Inflytande och Medbeslutande. 
Den är framtagen för att visa på medborgares inflytande på samhället och de olika 
stegen motsvarar olika grader av detta. Information innebär att deltagaren får 
information tilldelad sig. Konsultation innebär att deltagaren får respons på det den 
uttrycker och att dessa åsikter behandlas. Dialog handlar om att samtal mellan de olika 
parterna för att förstå och beakta deltagarens intressen, kunskap och önskemål i den 
fortsatta processen. Inflytande handlar om att ge deltagarna inflytande på hela 
processen där åsikter och beslut sedan ger underlaget för resultatet. Medbeslutande 
handlar om att vara med och bestämma det slutgiltiga valet eller att delegera 
beslutsfattandet till deltagarna (Langlet, 2013).  
 
2.4.3. Förskollärares barnsyn påverkar inflytandet 
Begreppet barnsyn beskriver Johansson (2011) som vuxnas uppfattningar, bemötande 
och förhållningssätt kring barn. Barnsyn kan således kopplas ihop med 
delaktighetstrappan. Enligt Johansson (2011) finns tre olika sätt att se på barn. Dessa 
sätt är att se barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Detta 
har hon kommit fram till genom forskning där hon studerat förskollärares 
förhållningssätt kring barn. Utifrån sitt resultat kom fram till dessa olika barnsyner.   
 
Utgår man från att se barn som medmänniskor anser man att barnens erfarenheter är 
värdefulla och ger barnen en känsla över att ha kontroll över sin tillvaro. De blir 
lyssnade på och bemötta med respekt. Barnet ses som meningsskapande och det finns 
en strävan efter att anpassa verksamheten efter vad barnen har för intentioner, 
intressen och erfarenheter. Barnens perspektiv är det viktiga i sammanhanget och det 
krävs engagerade pedagoger för att försöka inta detta perspektiv. För att göra detta 
menar Johansson (2011) att ett resonemang och samtal med barnen måste finnas. De 
vuxna måste respektera barnets vilja och villkor. Ett exempel författaren ger på detta 
är:    
      

Vid frukosten leker Sture (2:9) i dockvrån som finns i 
samma rum som köket där barnen äter. Sture lagar mat, 
men vill inte komma och äta frukost. Den vuxna som dukar 
och har bjudit in de andra barnen till frukostbordet, 
försöker övertala honom att komma. Sture verkar inte alls 
intresserad. ”Ja e inte hungrig”, säger han bestämt. 
Pedagogen går fram till honom. Hon böjer sig ned, iakttar 
honom och säger uppmuntrande: ”Du har ju lagat jättefin 
mat. Den kan ju stå och svalna medan du sitter vid 
frukostbordet.” Hon småpratar vänligt med honom om det 
han har gjort. ”Vad fint du har dukat”, säger hon. Så lyfter 
hon honom och sätter honom vid bordet.  
    
                  (Johansson, 2011:80) 
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Ett dilemma som kan uppstå vid denna barnsyn är att stå mellan det individuella barnets 
perspektiv och de gemensammas perspektiv menar Johansson (2011). Hon skriver att 
det är en ständig kamp att alltid kunna tillgodose varje barns behov. En pedagog hon 
intervjuat trycker dock på vikten av att alltid ta sig tid till att ta reda på vad som ligger 
bakom exempelvis en protest av ett barn till att gå ut, även om det kan drabba gruppen 
(a.a.).   
     
Har förskollärare istället synsättet vuxna vet bättre görs det som anses är det bästa för 
barnen och agerar över huvudet på dem menar Johansson (2011). Hon beskriver det 
som ett ovanifrån-perspektiv. Vad barnet har för förståelse och upplevelse av en 
situation är oväsentligt då de vuxna vet vad som är “rätt” och “fel”. Oavsett om barnen 
uttrycker något annat så struntar man i det och agerar på sitt eget sätt. Deras 
valmöjligheter är under de vuxnas struktur vilket innebär att de vuxna lägger fram ett 
begränsat utbud av valmöjligheter. Pedagogerna ger då barnen en känsla av att de har 
kontroll över situationen när det egentligen är de vuxnas avsikter som beaktas. 
Johansson (2011) menar att barnen får uttrycka sina åsikter men att det ändå är de 
vuxnas ställningstagande som räknas i slutändan. De krav som sätts på barnen 
framställs som krav på sådant de “bör” kunna, ur ett vuxet perspektiv. Att också tala 
över huvudet på barnen är något som kännetecknas för detta synsätt på barn (a.a.).  
 
Ett annat synsätt är att barn är irrationella skriver Johansson (2011). Då anser man att 
barn agerar planlöst och inte har någon mening i det som de gör eller uttrycker. 
Avsikterna med deras handlande anses vara för att utmana de vuxna genom att göra 
saker de inte får. De vuxna arbetar därför för att hindra och begränsa barnens 
beteende. Av pedagogerna finns varken en strävan efter att förstå barnens agerande 
eller att det är viktigt att uppmuntra barnens initiativ. Istället arbetar en pedagog med 
denna barnsyn efter att begränsa dessa. Skulle pedagogen förstå att barnets intention 
inte var att överskrida en gräns är detta inget som pedagogen tar ställning till i detta 
synsätt. Istället är det något som denne inte visar något tecken på av sitt misstag (a.a.). 
Ett exempel Johansson (2011) tar upp kring detta synsätt är: 
      
    

[…] En pedagog finns i rummet. Mimmi leker med en stor 
boll. Amad vill ha den och försöker ta den ifrån henne. Den 
vuxna hejdar honom. Amad skriker högt och ilsket. Mimmi 
släpper taget om bollen. Nu tar Mimmi en stol från bordet 
och drar iväg med den till datorn. Pedagogen tar tillbaka 
stolen. Mimmi börjar gråta. ”Glada barn vi har här”, säger 
pedagogen lite ursäktande. Hon försöker nu få Mimmi att 
leka med lera, men Mimmi är inte intresserad. Tamara (3) 
flyttar en stol runt bordet. Hon blir tillrättavisad av den 
vuxna. ”Varför skall du flytta den stolen”, säger pedagogen 
med ett irriterat tonfall. Mimmi försöker nu flytta ”sin” stol 
på nytt, men den vuxna tar den ifrån henne. [...]  

 (Johansson, 2011:87) 
 
Den barnsyn som läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2016) lyfter fram är den 
förstnämnda, barn är medmänniskor, då barnen ska ses som kompetenta varelser där 
deras delaktighet samt tilltro till den egna förmågan beskrivs som grundläggande i 
verksamheten.  
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Johansson (2011) har i sin undersökning kommit fram till att den största andelen av de 
hon studerat visar en stor respekt för barnen som meningsskapande personer med goda 
intentioner. Svenning (2011) menar dock att en barnsyn som inte går i linje med 
läroplanen kan vara svår att bryta då den följer med en sen ens egen barndom. Som 
man själv blev bemött av vuxna när man var liten är det naturliga sättet att sedan själv 
bemöta barn när man är vuxen. Hon menar att det krävs hårt arbete för att bryta den 
trenden och istället agera som man har intentionen av att agera (a.a.). 
 
2.5 Förskollärares förhållningssätt kring barns inflytande 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2016) skriver att förskollärare ansvarar för att 
verksamheten utgår ifrån ett tydligt barnperspektiv i utvärderingen av verksamheten. 
Därmed ska barnens idéer tas till vara och ge dem inflytande över alla målområden i 
läroplanen (a.a.). Eidevald (2013) förtydligar detta ytterligare då han skriver att 
reflektioner av verksamheten bör ske utifrån vad barnen gör och uttrycker. Detta för 
att sedan ta sig vidare och se vad förskollärarna själva gör för att skapa möjligheter för 
barnen att skapa inflytande över sin tillvaro. Han skriver vidare att uppföljningen av 
verksamheten inte ska innehålla några värderande inslag utan istället på ett objektivt 
sätt beskriva det som händer. Kihlström (2006) skriver dock att barn ofta gör eller 
uttrycker det som de tror att vuxna förväntar sig av dem då de vill vara de vuxna till 
lags. För att undvika detta menar Arnér (2009) att förskollärarna bör utgå ifrån ett 
relationellt perspektiv. Det innebär att fokuset ligger på relationerna som öppnar upp 
för samspel och samtal både mellan vuxna-barn och barn-barn. På så sätt blir 
relationen mer jämbördig vilket ofta resulterar i att barnen inte försöker leva upp till 
det som de tror de vuxna förväntar sig av dem. Utifrån goda samtal och gott 
bemötande får barnen möjlighet till mer inflytande (a.a.). 
 
Dolk (2013) som i sin doktorsavhandling närmare studerat maktrelationer mellan 
vuxna och barn, samt deras möjlighet till inflytande, menar att barn ofta ges möjlighet 
till inflytande när deras tankar är i linje med de intentioner som förskollärarna har. 
Författaren menar att beroende på hur väl barnen anpassar sig kan de få möjlighet till 
mer, eller mindre, inflytande. Hon skriver vidare att barn ofta får styra över sin egen 
vardag i form av begränsade valmöjligheter där barnen, precis som Hedefalk (2014) 
beskrev, får välja mellan två eller tre alternativ. Dolk (2013) beskriver vissa situationer 
som instiftats för barnens vinning men som i själva verket tenderar att visa på deras 
maktlöshet gentemot de vuxna. Hon skriver att förskollärare kan ha en upplevd rädsla 
för att barnen ska få bestämma för mycket. Det framkom av studien att inflytande sågs 
som synonym med rätt att bestämma. För att barn ska få ett reellt inflytande menar 
Dolk (2013) att arbetslaget bör bena ut vad begreppen delaktighet, inflytande och 
demokrati verkligen innebär för att sedan kunna praktisera det. Dolk (2013) menar att 
delaktighet är ett begrepp som kan användas i relation till maktrelationer som finns 
mellan vuxna och barn och hur denna makt behandlas. Inflytande menar hon handlar 
mer om att kunna vara med och påverka sin situation. Detta kan även ses som 
synonym med demokratibegreppet då inflytandet ofta sker genom en 
demokratiprocess, vid exempelvis röstning (a.a.). 
 
2.5.1 Dokumentationens betydelse för barns inflytande 
Ett sätt som bidrar till att barnen får fler möjligheter till inflytande menar Arnér (2009) 
är att förskollärarna inte i förväg ska ha bestämda uppfattningar om vad barnen vill 
göra. Genom ett öppet förhållningssätt och ett förtroende för barnen kan ett helt annat 
klimat skapas på förskolan som präglas av lyhördhet och inflytande. 



  
 

11 
 

Författaren menar att reflektion och analys är viktiga komponenter för att uppnå ett 
sådant förhållningssätt då en annan medvetenhet skapas över sitt eget handlande (a.a.).  
Svenning (2011) skriver att dokumentationen är det som sen ger underlag för 
reflektion och analys. Hon skriver vidare att förskollärare har ett stort ansvar när de tar 
ställning till vad som ska dokumenteras, och på vilket sätt den ska genomföras på, då 
de bestämmer vad som är viktigt i barnens uttryck och handlande. Det som 
dokumenteras sänder ut signaler till barnen av vad som är värt att uppmärksamma. 
Författaren menar även att dokumentationsverktyget bör reflekteras över för att få 
barnen att känna sig bekväma med situationen. Dessutom är det fördelaktigt att 
involvera barnen i dokumentationsprocessen för att på riktigt sätta sig in i vad de 
tycker är viktigt och varför (a.a.).   
 
Elfström (2013) har skrivit en doktorsavhandling kring ämnet där fokus var att studera 
läroplanen i relation till bedömning, utvärdering och dokumentation. Det är vid dessa 
tillfällen den pedagogiska verksamheten utformas. Hon studerade en förskola och 
genomförde en empirisk studie av all pedagogisk dokumentation som de genomförde 
under ett års tid. Resultatet visar att förskollärarna hon studerade använder sin 
reflektionstid till att gå igenom dokumentation i form av anteckningar, samtal, 
teckningar och bilder. Dokumentationen låg sedan till grund för diskussioner mellan 
förskollärarna kring vad som intresserade barnen och vilka frågor de uttryckt, hur 
barnen bidrog i situationen och hur deras kompetenser kan tas till vara samt hur de ska 
arbeta vidare med projektet. Ytterligare diskussioner som kommit upp är hur 
förskollärarna själva bidrog i situationerna och hur de ska förbereda barnen för att alla 
ska få möjlighet till inflytande. Barnen fick möjlighet att utmanas inom det område 
som intresserade dem och temat sågs utifrån olika infallsvinklar. Alltså har 
förskollärarna använt dokumentationen för att följa upp det som sker i verksamheten 
och gjort det möjligt för dem att göra justeringar för att öppna upp för varje barns 
inflytande (a.a.).  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverket som ligger till grund för analysen av 
resultatet. Reellt inflytande, Pedagogisk dokumentation, Barnsyn och Lärarkontroll är 
centralla teoretiska begrepp som analysen utgår ifrån. 
 
3.1 Centrala begrepp som belyser barns inflytande 
Beroende på situation och person kan begreppet inflytande tolkas olika menar Arnér 
(2009). Det kan handla om att barn får möjlighet att påverka sin tillvaro medan Dolk 
(2013) menar att det kan tolkas som rätten att bestämma. Arnér (2009) beskriver 
ytterligare ett perspektiv på inflytande som kallas reellt inflytande. Hon beskriver det 
som en möjlighet att på riktigt få chans att påverka sin situation och därmed hela 
verksamheten. Alltså finns olika grader av inflytande. För att få ett reellt inflytande 
krävs dokumentation av barns handlingar som underlag för analys. Därigenom kan 
deras intressen identifieras och uppmärksammas (a.a.). Vi kommer i analysen att 
fokusera på förskollärarnas olika beskrivningar av inflytandeformerna för att se efter 
skillnader och likheter.  
 
Dokumentationen är även ett verktyg för att mäta verksamhetens kvalitet. Detta kallas 
systematiskt kvalitetsarbete och kan ses som ett förbättringsverktyg då en reflektion 
över verksamheten sker utifrån dokumentationen. Det är genom att beakta barns 
uttryck, intressen och behov för att verksamheten ska präglas av barns inflytande 
(Svenning, 2011). Detta stärks även av Elfströms (2013) avhandling kring pedagogisk 
dokumentation då barnen fick möjlighet till inflytande genom det. Då detta ses som en 
viktig aspekt för att ge barn inflytande på den pedagogiska verksamheten kommer vi 
studera vilken typ av dokumentation förskollärarna talar om.  
 
Säljö (2014) beskriver förskolan som en normativ verksamhet där normer och värden 
skapade av samhället präglar pedagogers förhållningssätt kring hur de bemöter barns 
handlande och därigenom möjliggör eller begränsar deras inflytande på den 
pedagogiska verksamheten. Detta kan således kopplas till det Emilsson (2007) kallar 
för lärarkontrollen då läroplanen sätter ramarna för innehållet i den pedagogiska 
verksamheten. Det är genom en lärarkontroll som barns inflytande regleras. Beroende 
på vilken barnsyn pedagogen har menar Emilsson (2007) att barns perspektiv 
tillvaratas på olika sätt. Hon menar att lärarkontroll inte behöver vara något negativt 
utan är beroende av hur den används. Genom att använda det relationella perspektivet i 
arbetet med barnen, som Arnér (2009) beskriver som fokus på relationer med samspel 
och samtal, kan en lärarkontoll upplevas positiv. Vi kommer i analysen att belysa hur 
förskollärarna beskriver att normer och värden kommer till uttryck i förskolans 
verksamhet. Då lärarkontrollen kan sammankopplas med detta kommer vi även 
tydliggöra vilka typer av lärarkontroll och barnsyner som kan utläsas i förskollärarnas 
svar.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras vilken metod vi använts oss av under arbetets gång. 
Datainsamling, urvalsgrupp, genomförandet, bearbetningen och etiska 
ställningstaganden tas även upp i detta kapitel.  
 
4.1 Metodansats 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att den 
data vi samlat in kommer från semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 
förskollärare. Semistruturerade intervjuer innebär att intervjuguiden inte är en strikt 
mall utan ger utrymme för följdfrågor. Anledningen till vårt ställningstagande var att 
vi ville få utvecklade svar kring ämnet för att få svar på vår frågeställning och för att 
hålla oss till syftet (Denscombe, 2009). Allwood och Erikson (2010) menar att genom 
att använda sig av kvalitativ metod jämfört med kvantitativ metod bidrar det till att 
forskare får en fördjupad förståelse kring svaren. Det finns då möjlighet till att ställa 
följdfrågor för att komma närmare de som deltar i undersökningens, i detta fall 
informanternas, perspektiv. Då våra frågeställningar är mer fokuserade på 
förskollärares handlingar i förskolans pedagogiska verksamhet ser vi att kvalitativ 
forskningsmetod var ett lämpligt hjälpmedel. 
 
4.2 Genomförande 
Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide med frågor som var relevanta för 
våra frågeställningar. Den utgjorde en grund för intervjun, men det fanns även 
utrymme för improvisation och följdfrågor för att få ett följsamt samtal (Denscombe, 
2009). Vi såg intervjuguiden som viktig för att fånga in samma intresseområden i de 
olika intervjuerna. Kihlström (2007) skriver att förberedelse inför intervjuer är viktigt. 
Formuleringen av frågorna bör noga tänkas igenom för att bli så öppna som möjligt. 
På så sätt menar Kihlström (2007) att forskaren lättast får frågor som inte har ett givet 
svar. Vi ställde icke ledande, öppna, frågor kring temat för att inte påverka 
informanternas svar. Även uppföljningsfrågor ställdes för att konkretisera, nyansera, 
fånga komplexiteten via exempel och därmed öka både förståelsen av informanternas 
svar samt samla in rikt och varierat/nyanserat material som svarar på undersökningens 
frågeställning(Denscombe,2009). 
 
För att samla in empirin från intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning. På så sätt 
ansåg vi att det blev lättare att få ett flyt i samtalet samt att vi som forskare i efterhand 
kunde gå igenom samtalet för att leta efter nya saker och nyanser, samt möjliggöra att 
citera informanten i vår analys. Vi använde oss av två ljudinspelningsinstrument för att 
säkra upp för eventuella tekniska problem. Ett anteckningsblock fanns även 
tillgängligt för en extra säkerhet. Kihlström (2007) menar att det är eftersträvansvärt 
att intervjuer spelas in som ljudfiler då det senare går att gå tillbaka och lyssna efteråt 
för att få en helhetsbild. Denscombe (2004) menar att de val av forskningsinstrument 
som forskaren väljer att använda inte ska påverka situationen som undersökningen 
sker i, och på så vis påverka det som mäts. Detta argument har legat till grund till 
varför vi valde att inte använda oss av videokamera vid insamlingen av empirin då vi 
anser att detta skulle kunna påverka intervjusituationen och göra informanterna 
obekväma. Meningen med ett forskningsinstrument är att det ska vara ett hjälpmedel 
för forskaren för att kunna fånga upp exakta detaljer som annars inte skulle kunna vara 
möjliga att synliggöra (a.a.).  
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Detta anser vi att vi kunde göra med hjälp av ljudinspelning och inte att en 
videokamera skulle bidra med ytterligare relevans i förhållande till vår frågeställning.   
När vi sedan genomförde intervjuerna såg vi till relationella aspekter för att skapa en 
förtroende atmosfär och en grund för tillit och öppenhet för att respondenten skulle 
känna sig bekväm med situationen och ge ärliga svar.  
 
4.3 Urval 
Den urvalsgrupp som vi valde att genomföra våra intervjuer med var fyra personer 
med förskollärarutbildning. Varför vi valde att begränsa oss till denna utbildningsnivå 
grundar sig i att de har ansvaret för att bedriva pedagogiken på förskolorna. Därmed 
bör de ha utbildning i hur förskolebarn får inflytande på den pedagogiska 
verksamheten (Lpfö98, rev 2016). Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 
vi valde att intervjua personer som vi tidigare varit i kontakt med under vår 
förskollärarutbildning. Det valet gjorde vi med motiveringen att de förskollärarna är 
lättillgängliga, det kostar oss inget att besöka dessa, samt att det snabbt gick att 
komma i kontakt med dem och få tid för intervju, något som är värdefullt i vår 
forskning då vi hade begränsat med tid till att genomföra vår studie på. Detta var en 
del av ett icke-sannolikhetsurval som innebär att vi fick möjlighet att påverka vilka vi 
ville utföra vår forskning på och i vårt fall påverkades vårt urval av våra begränsade 
möjligheter att utföra en undersökning på fler än fyra personer (Denscombe 2016). Ett 
ytterligare argument för vårt ställningstagande av urvalsgrupp var att Woodhead och 
Faulkner (2008) skriver att forskning med barn får en positiv inverkan om en relation 
finns mellan forskaren och informanten. Då finns en trygghet för informanten att 
kunna öppna upp sig för forskaren. En tolkning är att detta argument även går att 
etablera på forskning där vuxna är informanter. Därför såg vi att vår tidigare kontakt 
med förskollärarna kunde bidra positivt till forskningsresultatet.  
 
4.3.1 Beskrivning av informanterna  
I resultatet kallas informanterna för Förskollärare 1, 2, 3 och 4. Förskollärare 1 har 
varit verksam i förskolans verksamhet i 8 år. Hon tog examen 2009 och arbetar för 
tillfället med 2-åringar. Förskollärare 2 har arbetat i förskolans verksamhet i 32 år och 
tog sin förskollärarexamen 2011. För tillfället arbetar hon med 3-5 åringar. 
Förskollärare 3 har varit yrkesverksam i 30 år och tog sin förskollärarexamen 1987. 
Hon arbetar för tillfället med barn i åldrarna 2-3 år. Förskollärare 4 har arbetat i 
förskolans verksamhet i 18 år och tog examen 1997. Barnen hon arbetar med för 
tillfället är 2 år. Alla förskollärare är kvinnor som arbetar på förskolor i södra Sverige. 
 
4.4 Bearbetning av data och studiens trovärdighet 
Empirin från intervjuerna lyssnade vi igenom efter genomförandet, för att sedan göra 
en transkribering av intervjusvaren. Utifrån transkriberingen gjorde vi sedan en 
innehållsanalys. Likheter och skillnader mellan informanternas svar identifierades för 
att sedan dela in i relevanta teman för arbetets frågeställning och därmed skapa 
kategorier (Denscombe, 2009). Det är av stor vikt att vi som forskare har ett neutralt 
och objektivt förhållningssätt både under intervjun och vid analysen av det insamlade 
materialet vilket vi beaktade och på så vis undveks fördomar. Denscombe (2009) 
menar att om inte dessa anvisningar följs skulle värdet av intervjusvaren minska för att 
egna tolkningar då spelar in på informantens svar. Analysen är grundad på det 
insamlade intervjumaterialet. Tolkningarna vi sedan genomförde grundades på 
noggrann läsning av materialet (Denscombe, 2009).  
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Under studiens gång har vi strävat efter en validitet, alltså trovärdighet, vilket i vår 
studie innebär att forskningens syfte ligger som en röd tråd genom hela forskningen. 
Detta för att hålla oss till ämnet, att undersöka det vi avser att undersöka (Allwood & 
Erikson, 2010). Vid presentationen av resultatet användes citat från intervjuerna för att 
visa på tolknningens och kategoriseringens rimlighet (Denscombe, 2009). 
Intervjuguiden vi gjort ligger bifogad sist i dokumentet vilket möjliggör för läsaren att 
läsa igenom denna. Detta för att själva kunna granska frågornas relevans för arbetets 
frågeställning.  
 
4.6 Etiska överväganden 
Hermerén (2011) skriver om etikens betydelse i forskningssammanhang. Han menar 
att forskningen ligger till grund för utvecklingen av samhället. Genom detta skriver 
han att det finns många olika aspekter att ta hänsyn till för att genomföra forskning 
som är tryggt för forskningsobjektet. Ingen forskning är den andra lik och kräver 
därför noga överväganden vad gäller etiska aspekter (a.a.).  
 
I vår forskning har vi utgått ifrån Forskningsetiska principer (2002) som även 
Hemerén (2011) tar upp. Utifrån dessa finns fyra allmänna krav som bör tas hänsyn till 
i bedrivningen av forskning. De fyra kraven är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet synliggörs genom att vi arbetat fram ett brev som beskriver vår 
forskning och givit relevant information till de berörda förskollärarna för att alla 
informanter skulle få samma förutsättningar och information. Utifrån 
konfidentialitetskravet har vi informerat informanterna om att deras identitet inte 
kommer att framgå, alltså att de är anonyma. Genom samtyckeskravet har vi redogjort 
för dem att deras medverkan är frivillig. Slutligen nyttjandekravet som synliggjorts 
genom att vi säkerhetsställt att intervjusvaren endast kommer att användas i syfte till 
att bidra med empiri till vårt examensarbete (Se bilaga). 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas de olika aspekterna som vi har kommit fram till efter 
sammanställningen av alla intervjuer. Utifrån det sammanställda materialet har vi delat 
in resultatet i två centrala teman som svarar på undersökningens syfte och 
frågeställningar: Vad möjliggör eller begränsar barns inflytande på den pedagogiska 
verksamheten enligt några förskollärare? Vilka överväganden kring barns inflytande 
gör förskollärarna och vad tänker de om möjligheter till lärande som det kan få för 
barnen?  
 
5.1 Vad och hur möjliggörs eller begränsar barns inflytande  
 
5.1.1 Förskollärares förhållningssätt för barns inflytande 
5.1.1.1 Att möjliggöra barns inflytande 
Förskollärarna talar om olika sätt att fånga upp barns inflytande. Flera nämner att 
dokumentation är ett viktigt verktyg för att fånga upp barnens intressen och därigenom 
ge dem inflytande. Förskollärare 3 berättar att de genom bilder fångar upp barns 
inflytande men att det finns en tidsbrist som gör att det inte alltid hinns med. Hon 
lyfter även fram föräldrarna som viktiga för barns inflytande då de hör barnen prata 
om det som känns viktigt för just dem. Förskollärare 2 menar att barns inflytande 
grundar sig i den dokumentation och det nuläget som kom fram, efter att de observerat 
vad barnen intresserar sig för. Även hon lyfter fram dialogen med föräldrarna som en 
viktig källa för att komma i kontakt med barnens intressen. Förskollärare 3 och 4 
beskriver inflytande som något som förskollärare möjliggör genom att ta tillvara 
barnens intressen och utifrån det forma vardagen. Förskollärare 3 menar att det är 
genom att observera barnen som intresset synliggörs medan Förskollärare 4 ser 
inlyssnandet som det viktigaste redskapet för att ge barn inflytande. Förskollärare 2 i 
sin tur beskriver inflytandebegreppet som något där det finns flera olika sätt att utöva 
det på. Ett av sätten hon beskriver är barns rätt att bestämma ”Det betyder inte att jag 
alltid ska planera hela motoriken. Det handlar inte om att alltid bestämma”. Hon menar 
samtidigt att inflytande är mer än så, men har svårt att beskriva vad det är. 
 
En förskollärare berättar att de använder sig av en tavla som de kallar “inflytande-
tavla”. Hon beskriver det som ett verktyg att använda sig av om man inte kan uppfylla 
barnets önskemål just då. “Någon blev intresserad av någonting och man kanske inte 
kunde göra det direkt, till exempel om något barn ville gå till en lekplats och vi inte 
kunde göra det nu så skrev vi upp det och barnets namn på tavlan”. Hon berättar att 
när sedan önskningen genomförs är det av stor vikt att lyfta fram att det var just det 
barnet som fått sin önskan genomförd. Förskollärare 3 skildrar ett likartat sätt att tänka 
kring detta men menar att det arbetade mer så förr. “Nu skapar vi med lera Putte, som 
du ville. Att de blev sedda eller bekräftade i det. [...] behoven och önskningarna finns 
dokumenterade, men det är inget vi jobbar särskilt med”. Vidare så berättar den andra 
förskolläraren att de spann vidare på idéen genom att barnen på sin födelsedag skulle 
få planera en aktivitet som de ville genomföra. Det genomfördes en dokumentation av 
aktiviteten och genom denna aktivitetet så menar förskolläraren att “[...] alla ska få 
känna känslan av att ha haft ett reellt inflytande och då fick de bli 
födelsedagsfirandet”. Detta är dock ett arbetssätt som hon ställer sig kritisk mot då hon 
menar att “det finns baksidor med allt”.  
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Förskollärarna talar om sitt eget förhållningssätt och dess påverkan på hur bra 
inflytandet fungerar i verksamheten. De är självkritiska och menar att det hänger på 
deras förhållningssätt som pedagog. Förskollärare 2 beskriver att inflytande fungerar 
bra då det finns ett tillåtande förhållningssätt hos pedagogerna och “att barnen ska 
känna att det är lönt att uttrycka sig”. Hon menar även att det är pedagogens uppgift att 
vara närvarande för att kunna fylla på barns erfarenheter vilket hon ser som ett sätt att 
ge möjlighet till inflytande. Förskollärare 4 berättar även hon om ett tillåtande 
förhållningssätt och trycker på vikten att lyssna in vad barnen uttrycker och att vara 
flexibel i sin yrkesroll “Ja vi testar så får vi se vad det blir!”. 
 
5.1.1.2 Begränsningar av barns inflytande 
Förskollärare 1 och 4 riktar fokus mot barnen när de talar om när barns inflytande 
fungerar mindre bra och menar att det är när det går över styr. Dock ser Förskollärare 
4 diskussionen efteråt som viktig med barnen då hon säger “man får ändå förklara så 
att man inte bara tar bort dom från det och sen… utan att man tittar att nu blev det 
såhär… eller att man diskuterar kring det”. Förskollärare 1 beskriver att det handlar 
om rutinsituationer då barnens inflytande fungerar mindre bra. “...när vi ska gå upp 
och äta ja då kan inte Vera hålla i Pelle för det fungerar inte för då kan vi inte gå 
tillsammans upp för trappan”.   
 
Förskollärare 3 menar istället att det handlar om yttre faktorer när barns inflytande 
fungerar mindre bra. “Att systemen inte är anpassade efter att fungera i förskolans 
verksamhet. Det känner vi blir lite tungrott. Då kan vi inte följa barnen på det sättet 
som är bestämt i våra styrdokument”.  
 
Förskollärare 2 lyfter även i detta avseendet sin egen roll som pedagog som avgörande 
för hur barnens inflytande fungerar. Hon säger att “...när pedagoger har för strama 
tyglar, när de inte vågar släppa kontrollen riktigt…” då menar hon att barns inflytande 
fungerar mindre bra. 
 
5.1.1.2.1 Normativ fostran  
Förskollärare 1 talar om samspelets påverkan på barnens inflytande att alla ska få 
komma till tals och att de låter andra prata och lär sig lyssna. Hon menar att detta blir 
en lärandeprocess där turtagande är en del. Hon kopplar även detta till demokratiska 
principer som en samhällsmedborgare behöver lära sig för att fungera i samhället. Hon 
motiverar det med att ”...det står ju både i barnkonventionen, läroplanen, skollagen 
asså att de ska va det kan jag ju tycka, någonstans rustar vi ju barnen för ett 
demokratiskt samhälle...”. Även Förskollärare 3 talar om de demokratiska principerna 
där hon som pedagog också är en del genom att inte vara den som styr helt. Hon menar 
också att detta är något som barnen måste uppleva flera gånger för att förstå vad 
demokrati innebär, att inte alltid få sin vilja igenom. “Ja de var med på det, de flesta. 
Men att man behöver uppleva det flera gånger”. Hon menar även att barn inte alltid 
kan få utöva inflytande just för att lära sig de principer som finns i samhället. “Att de 
inte alltid kan få som de vill när de vill det [...] vi ska vara snälla mot varandra. Man 
får inte göra hur som helst, så är det ju”.  
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5.1.2 Analys  
Förskollärarna talar om olika sätt att tillvarata barns inflytande. Alla förskollärarna tar 
upp reflektionstiden som ett viktigt tillfälle att tillsammans i arbetslaget, utifrån 
dokumentation och observation, analysera kring vad barnen är intresserade av. 
Detta är något som Svenning (2011) skriver om då hon påstår att dokumentationen är 
det som ska vara underlaget för reflektion och analys. Elfström (2013) har även hon 
kommit fram till i sin forskning att den pedagogiska verksamheten utformas efter 
dokumentation och observation som analyserats av förskollärarna. Arnér (2009) 
beskriver begreppet reellt inflytande som att på riktigt få påverka sin tillvaro. Hon 
menar nämligen att det finns inflytande som endast innebär att få påverka, men inom 
vissa ramar. När man får utöva reellt inflytande har man en faktisk möjlighet att få 
påverka något (a.a.). En förskollärare talar om reellt inflytande utifrån att barnen får 
bestämma över sitt födelsedagsfirande på förskolan. 
 
Utifrån dokumentation och därmed dokumentationsverktyg lyfter en av förskollärarna 
en tidsbrist i sin motivering. Svenning (2011) menar i sin tur att det är vad barnen 
känner sig mest bekväma med som ska ligga till grund för ställningstagandet av 
dokumentationsverktyg. Två av förskollärarna lyfter, utöver dokumentation, även 
kontakten med föräldrarna som viktig för att komma i kontakt med barnens intressen 
och barnens perspektiv. Svenning (2011) lyfter däremot barnens del i 
dokumentationsprocessen för att på riktigt sätta sig in i vad som på riktigt är viktigt för 
dem. 
 
Förskollärarna talar om att vara självkritisk i sitt förhållningssätt. En förskollärare 
berättar bland annat om att vara tillåtande och närvarande i arbetet med barnen. En 
annan talar om flexibilitet och att lyssna in för att kunna följa barnen. Arnér (2009) 
beskriver detta som ett relationellt perspektiv vilket innebär att fokus ligger på 
relationerna och dessa öppnar för samspel och samtal. Hon menar att genom detta 
förhållningssätt blir relationen mer jämbördig. Genom goda samtal och gott 
bemötande får barnen möjlighet till mer inflytande (a.a.). Arnér och Tellgren (2006) 
menar att genom den typen av förhållningssätt möjliggörs att verksamheten och 
tillvaron där blir meningsfull för barnen. De menar att pedagogerna närma sig barnens 
perspektiv, något som är värdefullt då vi alla uppfattar världen på olika vis. 
 
När förskollärarna talar om när inflytande fungerar mindre bra skiljer fokus sig något 
ifrån vad de ser som bra, då de var självkritiska mot sitt eget förhållningssätt. Hälften 
av förskollärarna ser här istället barnen som bidragande faktorer till det minskade 
inflytandet då de nämner barnens handlingar, exempelvis när något “går över styr”. 
Emilsson (2007) vänder istället på resonemanget och menar att beroende på 
pedagogernas förhållningssätt påverkas situationer positivt eller negativt. Hon talar om 
en lärarkontroll som kan hanteras på olika vis. En stark lärarkontroll applicerar 
“misslyckanden” på barngruppen istället för att sätta sig in i ett barnperspektiv och då 
använda en röst präglad av nyfikenhet och flexibilitet. Detta kan ses i en av 
informanternas svar då hon menar  att dialogen efter en avgränsning för barnen är 
viktig för att de ska förstå varför konsekvenserna blev som de blev.     
 
Två av förskollärarna talar om de demokratiska principer som alla måste kunna för att 
fungera i samhället. De talar om att respektera andras åsikter, vara snälla mot varandra 
och att man inte alltid kan få som man vill. Detta är något som Säljö (2014) beskriver 
som en normativ verksamhet. 
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Det finns vissa saker som förskolan måste leva upp till så som Läroplanen, Skollagen 
och Allmänna råd där kunskap kring hur en samhällsmedborgare ska vara. Normerna 
skapas alltså av både staten och samhällsmedborgarna (a.a.). Detta gör att en 
förskollärare måste ta hänsyn till detta i sin yrkesroll. 
 
Ytterligare situationer där barns inflytande kan begränsas är enligt informanterna 
rutinsituationer såsom blöjbyte och måltider. En koppling kan utifrån det göras till 
Arnér (2009) definition av delaktighet. Hon menar att en rutinsituation istället kan ses 
som ett tillfälle att vara delaktig i verksamheten då de inte har lika stor möjlighet att 
uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. De får istället ta del av det som någon annan 
redan bestämt.  
 
5.1.3 Verksamhetens organisering får konsekvenser för barns inflytande  
5.1.3.1 Arbetslagets samspel och synsätt 
Alla förskollärarna säger att de tycker att arbetslagen ska diskutera begreppet 
inflytande, för att synliggöra vad det innebär för dem som arbetslag. Det framkommer 
dock att en av fyra förskollärare arbetar aktivt med att arbetslaget ska samtala kring 
olika begrepp i den pedagogiska verksamheten. Förskollärare 2 menar att det kan vara 
svårt få med alla i arbetslaget i diskussionen kring vad inflytande innebär men lyfter 
vikten av att ha en snarlik bild kring innebörden.  
 

”Ibland är det lätt att tänka att vi jobbar med inflytande här 
för att på födelsedagar får barnen välja en aktivitet och den 
aktiviteten som de får välja är utifrån de här 6 olika 
valmöjligheterna. Det är en form av inflytande, men det är 
ju inte hela sanningen med att jobba med inflytande” 

 
Förskollärare 4 berättar att definitionen av begreppet inte är något de direkt diskuterat 
men att de hela tiden pratar om att göra verksamheten för barnen och utforma den 
utifrån deras intressen. Hon skiljer också på begreppen delaktighet och inflytande. 
Hon beskriver delaktighet som en möjlighet att delta vid exempelvis dukning, men att 
inflytande handlar om pedagogens roll att tillvarata barnens intressen. Förskollärare 1 
som bekräftat att de inte diskuterar enskilda begrepp i arbetslaget, menar att det borde 
göras i större utsträckning då hon ser det som en viktig del för verksamhetens 
utveckling.  Förskollärare 3 berättar att begreppet inflytande var något de tidigare 
diskuterade kring men att det inte längre är något de arbetar aktivt med. Hon tror det 
beror på att det hela tiden kommer nya grejer och att det istället får fokus, men att “det 
andra ska liksom leva kvar i...inflytande”. Utöver att diskutera begrepp som är 
återkommande i den pedagogiska verksamheten så lyfter Förskollärare 4 dialogen i 
arbetslaget som viktigt. Hon menar att det kan handla om att fånga upp barns 
inflytande. Det som en inte uppfattar kanske någon annan lägger märket till och att en 
helhet sen kan ses. Vidare beskriver hon dialogen i arbetslaget som en viktig del i sitt 
eget lärande, då de kan lära tillsammans. “Det bästa är ju ett arbetslag där man kan 
säga att nu tyckte jag att du[…] Hur tänkte du där egentligen?! För då lär man[…]” 
 
De fyra förskollärarna beskriver alla olika upplägg på hur en planering genomförs. 
Förskollärare 1 säger att de tar med sig dokumentationer från tidigare genomförda 
aktiviteter och diskuterar dem för att på så vis “utveckla vidare för att komma vidare i 
vårt projekt”. De har även en pedagogisk handledare som finns tillgänglig för att 
hjälpa dem att utveckla projektet. Hon kommer bland annat med frågor att tillsammans 
reflektera över som sedan utgör underlag för vidare diskussion i en pedagogisk grupp.  
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Förskollärare 2 berättar att där hon arbetar har de fått förtydliga vad planeringstiden 
ska användas till. Därför skriver de alltid en dagordning som de sedan ska förhålla sig 
till. Fördelningen av tid varierar beroende på de olika dagordningspunkterna, men det 
som de främst ska diskutera är verksamheten och vad de har gjort och vad det får för 
betydelse i fortsatt planering. De lägger mycket fokus på att diskutera barnens 
intressen och behov i gruppen, för att på så vis planera den fortsatta veckan eller 
veckan därpå. Förskollärare 3 beskriver en slags grovstruktur de har över 
verksamheten som visar vart de vill att temat ska leda. Utifrån den gör de 
finjusteringar när de reflekterat över vart de har kommit, hur det blev? Varför blev de 
så? Ska vi göra på något annat sätt? Förskollärare 4 beskriver ett likartat sätt där de 
reflekterat över hur veckans planering gick och hur de utifrån det ska arbeta vidare för 
att följa vad hon kallar “en röd tråd”. 
 
5.1.3.2 Resursmöjligheter 
Att dra kopplingar till resurser gör flera av förskollärarna. Förskollärare 3 menar till 
exempel att tillgången till material bidrar till att barn kan få inflytande över sin vardag. 
Förskollärare 1 benämner den fria leken som tillfälle där inflytande kan utövas. De 
båda beskriver dessutom att det är bemanningen och antalet barn som har en 
avgörande roll för hur pass mycket barnen kan få inflytande över per dag, men att när 
det fungerar kan barnen styra mer. Förskollärare 2 tar även hon upp aspekten kring 
personalbrist och medger att detta påverkar henne som pedagog och hur hon förhåller 
sig till barnens inflytande. “Det kan också vara när vi i perioder är ont om personal 
och man helt enkelt inte hinner med…”. Hon menar att det då är enklare att begränsa 
barnen och då själv styra över vad som ska ske, än att låta barnen utöva inflytande. 
Hon berättar vidare om organisationens påverkan på bland annat samlingar. Detta kan 
vara situationer då barnen mer eller mindre måste vara med på grund av hur 
organisationen ser ut. Hon ser då en svårighet i att barnen ska “få ha ett reellt 
inflytande”. Hon tar då upp kommunikationen som ett verktyg i själva samlingen som 
avgörande för att på sätt och vis få in barnens inflytande i situationen.   
 
5.1.3.3 Rutinsituationer 
Att förskolans verksamhet ska grunda sig i mer än barnens inflytande fastslår 
Förskollärare 2 och 3. De beskriver en verksamhet som inte enbart bör grunda sig i 
vad barnen är intresserade av, utan även att det ska grunda sig i barnens behov och att 
anpassa verksamheten så den passar varje barn. Förskollärare 3 säger på ett ställe i 
intervjun “Och även att vi följer behoven. Dom här grundläggande… grejerna. Som 
mat, sömn. Är man trött efter frukost så sover man då”.  Förskollärare 2 säger “[...]där 
vi tittar på vad barnen är intresserade av, engagerade i, behov[…]” 
 
Förskollärarna talar om vad barnen på förskolan enligt dem ska kunna ha inflytande 
över. De menar att i det stora hela så finns det inte direkt några begränsningar över vad 
de kan ha inflytande över, men att rutiner och vissa situationer inte är tillåtande för 
barns inflytande. De lyfter lite olika aspekter där Förskollärare 4 säger “Sen vissa 
grejer är ju en rutin. Det är ju byta blöjor, nä, inflytande över det… det är ju 
kanske[…]”. Samtidigt säger Förskollärare 2 att det kan finnas utrymme inom 
rutinsituationerna för barnen att utöva inflytande 
 

“Oh så tänker jag att inflytande, det största att jobba med 
inflytande det är i det här lilla, lilla, lilla från att jag kan 
hälla upp mjölken själv att jag kan bestämma om jag vill ha 
mjölk eller vatten… nu har vi bara det att välja på…” 
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5.1.4 Analys  
Arnér (2009) beskriver att det finns olika sätt att tolka begreppet inflytande beroende 
på situation. Det kan exempelvis handla om att tillvarata barnens tankar, idéer och 
erfarenheter och omfatta dem i praktiken. Detta är något som alla förskollärarna tar 
upp under intervjun. Dolk (2013) tar i sin tur upp ett annat perspektiv som handlar om 
rätten att bestämma. Ett fåtal av förskollärarna beskriver detta perspektiv på inflytande 
men nämner även svårigheten i att definiera vad inflytande faktiskt är. Trots att alla 
informanter påstår att begreppet inflytande borde diskuteras i arbetslaget är det endast 
en som berättar att de gör de. Dolk (2013) menar att det är av stor vikt att ha en 
gemensam bild av begrepp för att sedan kunna praktisera det. Hon skriver vidare att 
inflytande är ett begrepp som kan användas i relation till maktrelationer som finns 
mellan vuxna och barn och hur denna makt behandlas. Genom en diskussion kan dessa 
maktrelationer uppmärksammas och organiseras (a.a.).  
 
Detta är något som även Arnér och Tellgren (2006) bekräftar då de menar att i det 
stora hela så handlar maktfördelningen mellan vuxna och barn om att de vuxnas 
rättigheter sätts framför barnens. Barn uppfattar ofta att det är de vuxna som 
bestämmer. Författarna skriver därför att det är viktigt att alltid diskutera de svagas 
rätt, i detta fall barnens, för att på så vis kunna försvara och uppmärksamma dem 
(a.a.). I läroplanen (Lpfö98 rev.2016) finns nu ett helt avsnitt riktat mot barns 
inflytande vilket tyder på vikten av att det arbetas med. Inflytande beskrevs tidigare 
genom andra sätt att arbeta med demokrati i förskolan men att det nu handlar om att 
barnen ska kunna påverka det pedagogiska arbetet i förskolan (Lpfö98 rev.2016). Det 
pekar ytterligare på vikten av att faktiskt hålla igång diskussionen om vad inflytande 
innebär. 
 
När de fyra förskollärarna berättar vad de gör, och hur de arbetar, för att möjliggöra 
för barns inflytande under planering och reflektion går det i linje med det Eidevald 
(2013) skriver. Han menar att reflektioner av verksamheten bör ske utifrån vad barnen 
gör och uttrycker. Detta för att sedan ta sig vidare och se på vad förskollärarna själva 
gör för att skapa möjligheter för barnen att få inflytande över sin tillvaro. Svenning 
(2011) samt Arnér (2009) menar att utgångspunkten i reflektionen ska vara 
dokumentationen utifrån ett barnperspektiv. Barnperspektiv handlar om att 
pedagogerna i fråga utgår från sina kunskaper, erfarenheter, tankar, idéer och känslor 
när de möter förskolebarnen. De tänker “hur skulle jag se på detta om jag var barn?” 
och utgår då från sina tidigare erfarenheter. Genom detta förhållningssätt närmar sig 
pedagogerna barnens perspektiv eftersom “Det egna perspektivet är det naturliga. 
Andras måste väljas…“ (Arnér 2009:29). Det som förskollärarna beskriver stämmer 
delvis överens med det sätt som Svenning (2011) och Arnér (2009) beskriver utifrån 
ett barnperspektiv, men de utgår också till viss del från ett vuxenperspektiv då de 
reflekterar över hur det gick utifrån sitt eget perspektiv. Detta är dock också något som 
kan möjliggöra för barns ökade inflytande. 
 
I intervjusvaren framkommer att flera av förskollärarna ser sina resurser som en del i 
barnens möjligheter att få utöva inflytande på verksamheten. Det kan handla såväl om 
tillgång på material som personaltäthet. En förskollärare menar att när det är 
personalbortfall i arbetslaget så påverkar det henne som pedagog. Hennes 
förhållningssätt i barngruppen blir stramare och hon menar att detta beror på att stress 
och känslan av att inte hinna med. Hon menar att det då är lättare för henne som 
pedagog att begränsa och själv styra över vad som ska ske än att låta barnen utöva 
inflytande. 
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Detta bidrar negativt till barnens möjligheter att lära sig menar Jonsson (2016). Då hon 
i sin studie kommit fram till att när pedagoger begränsar barnens möjligheter att 
uttrycka sina åsikter så påverkas deras lärandemöjligheter.    
Vidare beskriver samma förskollärare samlingar som situationer då hon känner att 
barnen får ett begränsat inflytande, då hon menar att på grund av hur deras 
organisation ser ut så finns det inte alltid möjlighet för barnen att välja om de vill delta 
eller inte. Hedefalk (2014) beskriver som förskolläraren att lärare har stor makt över 
innehållet i verksamheten, vad den ska innehålla eller inte. Det som skiljer deras 
resonemang kring barns inflytande är att Hedefalk (2014) menar att samlingar är 
tillfällen då barnen får utöva inflytande.    
 
Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten erbjuda varje enskilt barn en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. De 
pedagoger som arbetar på förskolan ska ge barnen stöd i sin utveckling både kring 
normer och värden men även kring utveckling och lärande (Lpfö98 rev. 2016). De 
förskollärare som intervjuats har beskrivit såväl barnens intressen och behov som källa 
till utformningen av verksamheten men även rutinsituationer som källa för 
utformningen. Förskollärarna verkar mena att behoven ofta identifieras av 
pedagogerna i verksamheten, utifrån observationer eller rutinsituationer och att de 
utefter det skapar en väl avvägd dagsrytm för barngruppen. Detta lyfter Gjems (2011) 
som menar att pedagogerna bör utgå ifrån barnen i utformningen av verksamheten. Det 
är även något Riddersporre och Persson (2010) skriver om. De menar att detta har att 
göra med den förändrade barnsynen som skett successivt under samhällets 
utvecklingen. Barn ses nu som subjekt och har därmed rättigheter. De kan nu ställa 
krav på sin fysiska, sociala och kulturella tillvaro. Förskollärarna menar att barnen i 
stort sett kan ha inflytande över hela sin vardag. Rutinsituationer är däremot ofta 
situationer där de vuxna sätter barnens behov före barnens inflytande, såsom 
exempelvis blöjbyte. Att utöva lärarkontroll är något som Emilsson (2007) diskuterar, 
och hon menar att det inte alltid behöver vara något negativt, utan beror på hur man 
använder den.         
 
5.2 Vilka överväganden förskollärarna gör kring barns inflytande och 
vad de tänker om möjligheter till lärande  
5.2.1 Meningsfullt för barnen  
Samtliga förskollärare beskriver en verksamhet där de i början av terminen skaffar sig 
ett nuläge kring barngruppen. Detta gör de utifrån bland annat observationer med 
verktyg som iPad och kamera men även genom att lyssna in barnen. Nuläget som de 
menar är utifrån barnens intressen utgör sedan en grund för den fortsatta planeringen 
av verksamheten. På så sätt menar de att barnen skapar mening då de får inflytande 
över sin vardag i förskolan. Förskollärare 3 och 4 har på sin förskola förbestämda 
teman eller projekt där de utifrån det får se vad barnen är intresserade av. Förskollärare 
3 berättar om vad de kallar ett upplevelsebaserat tema som de har utifrån en bok. En 
upplevelse utgör grunden för hur de sedan arbetar vidare med sin barngrupp sett 
utifrån vad de blev intresserade av i upplevelsen. “Ungefär en gång i månaden är det 
en upplevelse och den har vi i förväg bestämt vad det är vi vill föra fram. Är det 
värdegrunden, eller är det…”. 
 
Förskollärare 4 berättar kring ett liknande tillvägagångssätt där de har naturen och 
närmiljön som sitt övergripande tema på förskolan. Hon säger att “om man har 
närmiljön så måste vi ju titta på våra 2-åringar, vad är dom intresserade av”. 
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Förskollärare 2 beskriver även ett annat synsätt på barns inflytande men som ändå 
hänger ihop med det som Förskollärare 3 och 4 beskrivit. Hon säger att “för att vi ska 
ha en verksamhet” så menar hon på att pedagogerna med fördel kan bestämma ett 
tema “nu jobbar vi med det här”. Hon säger däremot att bara för att pedagogerna 
bestämt temat så är de inte så att de ska bestämma hela temats utformning, där ska 
barnen få vara med och påverka.  
 
En återkommande aspekt är att i tre av fyra förskollärares intervjusvar beskriver barns 
språk och ålder som faktorer för att kunna utöva inflytande över sin vardag. De menar 
att språket är förmågan att uttrycka sig och bli förstådd. “Eeh jag kan inte säga att de 
har aktivt inflytande, att nu vill planera det här för som sagt de har inte språket”, “Jag 
kan känna att ju äldre de blir, desto mer inflytande kan man få”, “[...]så ju mer och 
äldre de blir[...]dom är ju så verbala så de talar om vad man vill och varför de vill göra 
det”.  
 
5.2.2 Medforskare och nya erfarenheter  
Att inflytande och lärande hänger ihop beskriver alla förskollärarna. Förskollärare 4 
berättar att hon tycker det är lättare att se ett lärande med äldre barn, men att det alltid 
är viktigt att ta reda på vad det är inom ett ämne som barnen är intresserade av “vad är 
det de vill ha reda på i detta? Så att man inte berättar för stort. Och verkligen 
tydliggöra vad det är de vill ha ut”. Hon trycker även på vikten av att inte undervisa 
barnen utan istället vara en medforskare. 
 
Förskollärare 3 talar också om att vara en medforskare för att utvidga lärandet. Hon 
menar att genom att vara medforskare tillsammans med barnen kommer man ifrån 
undervisningsprincipen och det blir mer av ett upptäckande. På så sätt menar hon att 
det blir ett spännande lärande både för barnen och för pedagogerna. “Man spinner 
vidare på det man ser”. 
 
5.2.3 Lära i samspel med andra 
Förskollärare 2 beskriver lärandesituationer som en möjlighet för samspel och 
samlärande. Utmanas ett barn i det som intresserar och engagerar hen så finns det 
chans att flera barn blir intresserade och engagerade i samma sak. Detta är även något 
som förskollärare 3 beskriver som en utveckling av lärandet från förr i tiden. “Alltså 
att det blir ringar på vattnet. Att några för det vidare i gruppen. Så det är väldigt stor 
skillnad på lärande idag”. Förskollärare 2 säger att det är en skyldighet som pedagog i 
en pedagogisk verksamhet att utmana barnens tankar, då hon drar kopplingar mellan 
barnens tankeprocesser och lärande. Det kan handla om både “sociala sammanhang, de 
är ju rena färdigheter, motoriska färdigheter de är ju liksom kunskaper...”.  Lärandet 
ska alltså vara i ett sammanhang när motivationen finns, då menar hon att barnen lär. 
Vidare säger hon “Bara för att man tycker att barn ska ha stort inflytande, jag är ju inte 
för den låt gå att här får man göra vad som helst hur som helst för då tror jag inte att 
det är något lärande...” . Hon lyfter istället fram sin roll som pedagog, återigen, som 
avgörande för barns lärande då hon säger att “det är ju ändå jag som pedagog som ska 
hålla ihop det och utmana”.  
 
Förskollärare 1 talar även hon om motivationen och pedagogernas roll som bidragande 
faktorer för barns lärande. Hon menar att pedagoger kan se barns lärande på olika vis. 
Hos små barn menar hon att det handlar mycket om mimik och kroppsspråk för att 
uttrycka sig.  
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Att det för pedagogen handlar om att identifiera mönster i barnens uttryck för att på så 
vis kunna bekräfta dem och “upprepa för att de ska få en mer insikt i det som de lärt 
sig”.   
 
5.2.4 Analys  
Enligt Lpfö98 (rev 2016) ska förskolorna kontinuerligt och systematiskt dokumentera 
sin kvalitet för att sedan följa upp och utvärdera denna i syfte att utvecklas vidare. Allt 
detta arbete görs för att varje enskilt barn ska få bästa förutsättningarna att utvecklas 
och att lära (a.a.). Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och att genomföra 
dokumentationer för att vidareutveckla verksamheten är något som samtliga 
förskollärare menar att de arbetar med. I början av terminen har de en så kallad 
insamlingsfas där de utifrån barnens intressen får ett nuläge kring barngruppen. 
Anledningen till varför det är ett viktigt arbete för dem att genomföra är för att de 
anser att genom att få utöva inflytande så bidrar det till att barnen får en för dem en 
meningsfull vardag. Detta arbetssätt visar en vilja att utgå ifrån barns perspektiv, 
då pedagogerna vill involvera barnen i verksamhetens utformning (Arnér, 2009). Att 
skapa en verksamhet som för barnen blir meningsfull grundar sig enligt Gjems (2011) 
i att barnen får samspela med andra. Inflytande och samspel blir då enligt Emilson 
(2008) och Gjems (2011) inkörsporten för barns lärande då det handlar om att uppnå 
en meningsfullhet för barnen då deras färdigheter och kunskaper om ett fenomen utgör 
ett innehåll för dem som har en betydelse och som de förstår. Hedefalk (2014) menar 
att barn bör ha förutsättningar för meningsskapande och dessa förutsättningar är det 
pedagogerna i verksamheten som påverkar.  
 
Vidare beskriver några av pedagogerna att de med fördel kan bestämma ett temaarbete 
i arbetslaget men att utformningen av temat sedan ska präglas av barnens tankar och 
idéer. Förskollärarnas tankar går i linje med Johanssons (2011) som menar att när 
pedagoger utgår från barns erfarenheter och anser att dessa är värdefulla så skapar de 
även en känsla hos barnen att de kan påverka sin situation. Hon menar att genom att 
anpassa verksamheten så att barnens intentioner, intressen och erfarenheter speglar den 
verksamheten som bedrivs så visar de på en syn på barn där de ses som 
meningsskapande medmänniskor. En förskollärare motiverar sitt ställningstagande 
genom att poängtera vikten av att komma igång och bedriva en pedagogisk 
verksamhet. Detta är även något som Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2016) 
också menar. Det framkommer där att det är förskollärarnas ansvarar att bedriva en 
pedagogisk verksamhet.  
 
Två av informanterna talar om att lärandet sker i samspel både mellan vuxna och barn 
och barnen emellan. Kommunikationen sammanfattas som det centrala i 
sammanhanget. Jonsson (2016) kom bland annat fram till liknande resultat i sin 
forskning. Hon menar att om förskolläraren upprepar och stödjer barnens uttryck 
känner de sig säkrare på att utforska och utvidga sitt lärande. Förskolläraren tar inte 
över kommunikationen utan är istället en aktiv medforskare tillsammans med barnen. 
Johansson (2016) menar att det är genom ett sådant förhållningssätt som barn får störst 
möjlighet till inflytande (a.a.). En av informanterna berättar vidare att det är när saker 
sker i sitt sammanhang som hon anser att lärandet blir givande och ska följa barnets 
tankeprocess. Det kan sammanflätas med Gjems (2011) teori om att det är i samtal 
som kunskapsutveckling sker. I dessa samtal kan pedagoger fånga upp barns 
intentioner och intressen, ge dem inflytande, för att utöka deras förståelse och kunskap 
(a.a). 
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Tre av fyra förskollärare talar om att barns ålder påverkar hur mycket de kan få 
inflytande över i verksamheten och en av informanterna menar även att det är lättare 
att se ett lärande med äldre barn. Något som även tas upp ett flertal gånger är att 
språket, att det har en påverkan på mängden inflytande. Det stämmer överens med det 
som Gjems (2011) skriver då han menar att barns tal är en stor del av barns förmåga 
att utöva inflytande över sin situation. Och genom dessa två, inflytande och tal, 
möjliggörs även barns lärande. Hon skriver vidare att samtalet som en pedagog kan 
föra med barn är den största källan till barns lärande. Det är i detta samtal som 
kunskapsutveckling sker. I dessa samtal kan pedagoger fånga upp barns intentioner 
och intressen, ge dem inflytande, för att utöka deras förståelse och kunskap (a.a.). Det 
ställer sig dock Riddersporre och Persson (2010) sig frågande mot då de skriver att det 
var en teori som utgicks från förr. Då var det tidigare bara de äldre barnen på förskolan 
som innefattades av dessa demokratiska rättigheter. De menar att även de yngre barnen 
är involverade numera (a.a.).  
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6 Diskussion  
I detta sista kapitel diskuterar vi resultatet och metoden, samt presenterar olika 
pedagogiska implikationer samt tankar kring vidare forskning.  
      
6.1 Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnts är inflytande-begreppet svårdefinierat. Svaren som vi fick av 
förskollärarna bekräftar detta påstående. Vi har sett flera mönster som vi ställer oss 
kritiska mot då svaren kan ses som motsägelsefulla. Hur de definierar begreppet går 
inte helt i linje med hur de sedan menar att de praktiserar det. Då förskollärarna talar 
om begreppet inflytande beskriver de det som en helhet där barnens tankar, intressen 
och idéer ska prägla hela verksamheten. När de senare talar om hur begreppet kommer 
till uttryck i verksamheten handlar det istället om rätten att bestämma. Om man vill gå 
ut eller inte, och hur man vill fira sin födelsedag exempelvis. Är detta ett sätt att låta 
barnen prägla hela verksamheten då dessa valsituationer är återkommande? Vi 
diskuterade om detta kunde hänga ihop med bristen på kommunikation om begreppet 
inflytande i arbetslaget. Kanske behöver det tas upp till diskussion i betydligt större 
utsträckning än vad det gör för att ha en gemensam bild, precis som litteraturen menar 
att man bör göra. Vid vidare diskussion har vi ställt oss ytterligare frågande kring 
varför vårt resultat visat på en osäkerhet kring inflytandebegreppet, och dess innebörd, 
och hur förskollärarna förhåller sig till det. En tolkning som vi gör är att detta kan ha 
att göra med det som vi nämner i vår inledning. Två av de styrdokument som 
förskolans verksamhet ska grundas på är inte samstämmiga i formuleringen kring hur 
inflytandet ska tas i uttryck i förskolans verksamhet. Då läroplanen (Lpfö98 rev.2016) 
menar att man bör arbeta med barns inflytande, och vår uppfattning är då att det inte är 
ett krav och på så vis inte ett uppnåendemål för pedagoger. Skollagen 2010:800 
(Utbildningsdepartementet, 2010) i sin tur menar att man ska arbeta med inflytande 
och det blir då istället ett uppnåendemål och ett krav. Vi kan därför se detta som en 
bidragande faktor till att osäkerheten kring inflytande upplevs som stor. Hur ska vi 
egentligen arbeta med det?!    
 
Vår tolkning är att barns inflytandet är en förutsättning som ges av vuxna på olika sätt 
beroende på vilken barnsyn de erhåller. Johansson (2011) skriver att det finns tre sätt 
att se på barn. I vår forskning visar majoriteten av förskollärarna svar på att de har 
barnsynen att barn är medmänniskor. Dock kan vi se en förändring kring barnsynen då 
de återkommande talar om att barns möjlighet till inflytande är starkt sammankopplat 
till verbal förmåga och ålder. De menar att ju äldre de blir desto mer inflytande kan de 
ha över verksamheten då de kan uttrycka sig kring vad de vill och inte vill göra. Yngre 
barn kan genom detta svar tolkas som att de agerar irrationellt och att vuxna i detta 
fall vet bättre. Vi ställer oss frågande kring den parallellen då vi kan se att det handlar 
om vilket förhållningssätt förskolläraren har gentemot barnen för att möjliggöra även 
yngre barns inflytande. Det krävs mer av en pedagog att fånga upp deras uttryck och 
tolka dessa för att sedan applicera det på verksamheten. Inflytandet menar vi inte bör 
hämmas av bekvämlighetsskäl. Dessutom visar Läroplanen för förskolan (Lpfö98 
rev.2016) att alla barn, både äldre och yngre, ska få lika stor rätt till omsorg, fostran 
och lärande- alltså även inflytande. Kihlström (2006) skriver att barn ofta uttrycker det 
som de tror vuxna vill att de ska uttrycka. Det argumentet pekar på vikten av att inte 
endast gå på vad barn uttrycker verbalt då de egentligen kan ha helt andra avsikter och 
intressen.  
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Överlag blev vi förvånade över hur god kunskap förskollärare hade kring att ge barn 
inflytande på den pedagogiska planeringen och se hela processen i det systematiska 
kvalitétsarbetet. Detta är något vi tidigare uppfattat som en brist i andra verksamheter. 
Vi ser det som ett tecken på att vilja utvecklas då flera av de intervjuade förskollärarna 
varit verksamma i förskolan i 20 år eller mer och det då inte var mycket fokus på barns 
inflytande utan istället liknade verksamheten med barnpassning. Vi anser att det är en 
viktig egenskap i förskolläraryrket då det är nutidens barn de möter och barndomens 
villkor förändrats avsevärt de senaste åren. Utbildningen är något som vi ser måste 
vara väl förankrat med samhället för att vara en källa både till motivation och 
utveckling för barnen.  
 
Våra tankar och reflektioner går således att koppla samman med SKLs beskrivning av 
olika grader av inflytande (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). I vårt resultat 
har vi urskiljt alla delar. Information kan ses utifrån de rutinsituationer och andra 
situationer där det finns krav på saker som måste göras. Förskollärarna beskrev då att 
barnens inflytande är ytterst litet. Konsultationen identifieras i både inflytande-tavlan 
och i andra situationer där barnen erbjuds olika förutbestämda val. Där behandlas 
barnens åsikter och förskolläraren ger respons. Dialogen går att applicera på när 
aktiviteter, som dokumenteras, utförs. Det är då barnens intressen beaktas och förstås 
för att ge dem inflytande. Steget Inflytande ser vi egentligen sker mestadels vid 
analysen av dokumentationen då det innebär att ge barnen inflytande på hela processen 
där åsikter och beslut sedan ger underlaget för resultatet. Det barnen gjort och uttryckt 
ligger till grund för den fortsatta verksamheten. Det högsta steget som är 
Medbeslutande ser vi inte att barnen har något direkt inflytande på. Det slutgiltiga 
valet ligger oftast i förskollärarens händer även om barnen kan ha en viss påverkan på 
beslutet. Med detta vill vi säga att inflytande är komplext då olika nivåer av inflytande 
finns i princip varje verksamhet. Vi anser att vilken typ av definition en förskollärare 
har av begreppet inflytande, samt barnsyn och förhållningssätt, påverkar inflytande-
mängden. Och det är i slutänden förskollärares förhållningssätt som är avgörande för 
att möjliggöra eller hämma barns inflytande på den pedagogiska verksamheten. 
  
6.2 Metoddiskussion  
Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide där vi “kategoriserade” frågorna efter 
frågeställningarna, för att försöka hålla oss till ämnet. Vi märkte efter att ha genomfört 
varsin intervju att två frågor gärna gick in i varandra. Detta gjorde att vi var extra 
observanta på detta vid de andra två intervjuerna för att undvika att informanterna 
behövde upprepa sig. Anledningen till varför vi valde att genomföra de sista två 
intervjuerna på detta sätt var för att inte uppfattas som oengagerade då de skulle 
behöva upprepa sig.  
 
Vi valde att använda oss av två inspelningsverktyg. Det visade sig vara fördelaktigt då 
det vid ett tillfälle uppstod problem med det ena ljudinspelningsverktyget. Vi upplevde 
att informationsbrevet som vi gav till informanterna innan intervjuerna var uppskattat 
och gav dem en lagom inblick i vår undersökning och deras roll i det, så att de kunde 
ge relevanta svar på våra frågor. Någon enstaka informant hade även önskat att fått se 
alla intervjufrågor innan intervjun för att på så vis få en överblick och kunna “ge mer 
utvecklade svar”. Vi har reflekterat över detta och har kommit fram till såväl fördelar 
som nackdelar med att ge dem tillgång till frågorna i förväg. Vi kan se fördelen i att 
maila ut frågorna för att möjliggöra för väl genomtänkta och genomarbetade svar från 
informanterna och på så vis kanske undvika att de upprepar sig. 
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Nackdelen som vi redan från början var fundersamma över var om vi skulle få “äkta” 
svar av informanterna då de haft tid på sig att förbereda “perfekta” svar.  
Vi har tidigare upplevt att pedagoger talat om hur de arbetar på ett vis och att detta 
sedan skiljer sig från hur de faktiskt gör i verksamheten. Och genom att ge våra 
informanterna mer “betänketid” så kunde vi riskera att svaren blev mer oäkta.  
 
Detta leder oss in på valet av att genomföra en kvalitativ studie. Vi anser att med tanke 
på vårt syfte och de frågeställningar som vi har så är en kvalitativ studie det bästa 
sättet att få svar på dessa då vi är ute efter att få så tillförlitliga och utförliga svar som 
möjligt. Något en kvantitativ studie inte hade kunnat ge oss. Vi känner dock att för att 
få en mer utvecklad studie och kunna ha ett mer kritiskt synsätt i vår analys hade vi 
med fördel velat ha fler informanter samt genomföra observationer och studerat barns 
inflytande på det viset. Då vi såg våra begränsningar tidsmässigt och därför inte hade 
hunnit varken samla in mer empiri eller bearbeta denna var det inte genomförbart. 
Istället har vi tänkt oss detta som en vidare forskning.  
 
Vi ser det som en fördel att vi har varit två i genomförandet av denna studie då vi på så 
vis kan komplettera varandra, men även utmana varandra, under arbetets gång. Det har 
framför allt varit en fördel när vi diskuterat resultat och analys. Något som har varit 
påtagligt under studien och som har begränsat oss är bristen på tid. Vi hade önskat att 
vi båda hade kunnat vara med vid samtliga fyra intervjuer för att även där komplettera 
varandra och förhoppningsvis kunnat ställa fler följdfrågor då vi upplevde det som 
svårt när vi är oerfarna i intervjusituationerna.     
 
Generellt sett är vi nöjda över hur vi valde att genomföra vår undersökning och anser 
att vi fick svar på det vi ville.               
       
6.3 Pedagogiska implikationer 
Avslutningsvis kan vi sammanfatta inflytande som ett svårdefinierat begrepp som 
kräver tid för reflektion och eftertanke. Överlag kan vi se en god kunskap hos 
förskollärare i att ge barn inflytande på planeringen av den pedagogiska verksamheten.  
 
Under vår skrivprocess har vi tagit till oss många intressanta infallsvinklar på hur och 
när barn får möjlighet till inflytande samt fått omvärdera vår kunskap kring det. Vi såg 
tidigare inflytande som något konkret men har insett med tiden att det är något mer 
komplext. Detta är något vi ser kommer vara till stor hjälp när vi själva kommer ut i 
förskolans verksamhet som förskollärare. Studiens resultat anser vi kommer vara 
användbart för andra förskollärare då det kan bli en tankeställare även för dem. Det 
handlar om att vara medveten om sitt förhållningssätt i arbetet med barnen för att 
kunna möjliggöra deras inflytande på verksamheten. Arbetet kan bidra till att 
förskollärare tänker igenom de didaktiska valen som görs i den pedagogiska 
verksamheten då studien visar på betydelsen av barns inflytande i verksamheten. Vi 
ser även att det finns en vikt i att diskuteras begreppet tillsammans i arbetslaget för att 
reda ut vad begreppet verkligen innebär och ha en likande bild för att utgå från ett 
likvärdigt förhållningssätt.  
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6.4 Vidare forskning 
I en vidare forskning anser vi det skulle vara intressant att genomföra observationer på 
förskolor, för på så vis identifiera hur barns inflytande faktiskt kommer till uttryck i 
den pedagogiska verksamheten. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att 
genomföra barnintervjuer för att på så vis få ett barns perspektiv hur de upplever sitt 
inflytande i verksamheten.   
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Bilaga 1- Intervjuguide 
Intervjuguide  

 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du varit yrkesverksam i förskolan?  
 
Vilket år tog du examen?  
 
Vilken åldersgrupp arbetar du med för tillfället?   
 
Finns det föruppsatta riktlinjer för vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla? 
(ex. från kommunen) 
 
Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

• Hur kommunicerar ni begreppet i arbetslaget? 
 
 
Frågeställning 1 
 
Vad är det första ni i arbetslaget gör för att förbereda terminstart, exempelvis 
temaarbete?  
 
 
Beskriv hur och vad ni diskuterar vid planeringstillfällen? 
 
Hur fångas barns inflytande upp? 
 
På vilket sätt tillvaratas barns inflytande i planeringen? 
 
Vad kan barn ha inflytande över? 
 

Frågeställning 2 
 
Kan du se någon förändring kring barns rätt till inflytande under din yrkesverksamma 
tid? 
 
Berätta om när du upplever att barns inflytande fungerar bra 
 
Berätta om när du upplever att barns inflytande fungerar mindre bra 
 
Hur mycket inflytande anser ni i arbetslaget att barnen kan få över verksamheten? 
 
Finns det tillfällen när barnen inte ska få utöva inflytande? Beskriv! 
 
Hur möjliggör du som pedagog för barns lärande? Beskriv!  
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Bilaga 2- Brev till informanter 
   

 
Hej!                                                                                                    
  
Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på att 
skriva vårt självständiga arbete, med inriktning på barns inflytande i förskolan. Syftet 
med studien är att skildra yrkesverksamma förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter kring barns inflytande på den pedagogiska verksamheten. Vi har inlett 
vårt arbete med att studera litteratur och tidigare forskning kring barns inflytande och 
behöver komplettera vårt material med intervjuer. Därmed önskar vi att du vill bidra 
med din kunskap, utbildning och erfarenhet för att vi ska få möjlighet att fördjupa oss 
ytterligare kring ämnet. 
 
Intervjun som vi kommer genomföra tar ca 30 minuter. Vid intervjutillfället kommer 
vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningetiska principer som innebär att 
deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun och därmed ditt deltagande 
när du vill. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt samt att resultatet 
enbart kommer att användas i detta forskningsändamål. 
 
Tack för ditt bidrag, det betyder mycket för oss! 
  
Annie Johansson 073 818 89 39 
aj222vc@student.lnu.se 
Ottilia Mårtensson 070 741 23 56 
om222cc@student.lnu.se 

 


