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Abstrakt 
Bakgrunden till studien är våra tankar kring barn och elevers olika förutsättningar att 

medverka i ett demokratiskt sammanhang. Påverkansfaktorer som  

framhålls är aktuell samhällssyn och människosyn, förändringen från kollektiva till 

individuella utbildningssammanhang i förskola och skola samt de konsekvenser 

pedagogers roll får i förhållande till barn och elevers likvärdiga möjligheter till 

inflytande. För att arbeta utifrån barns olikheter och jämlika värde uppfattar vi att 

specialpedagogiska tankar väcks. Ett kvalitativt angreppssätt genom en 

fenomenografisk studie ligger till grund för både metod, analys och resultat. Vårt 

resultat visar hinder för barn och elevers möjligheter till likvärdigt inflytande som är 

kopplade till pedagogers teoretiska grundsyn samt inkonsekvens när det gäller 

arbetssätt byggda på demokratiska värderingar. Vi finner flera exempel på hur 

formuleringsarenan och realiseringsarenan skiljer sig åt vad gäller såväl muntligt 

formulerade beslut som utifrån de nationella styrdokumentens strävansmål. 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
Demokrati 

Makt 

Relationell kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 
Innehåll 
1.  Inledning. 5 

2.  Syfte och problemformulering 6 

3.  Bakgrund. 7 
3.1 Definition och förklaring till begreppet inflytande. 7 
3.2  Nyckelbegrepp 8 
3.3  Styrdokumentens värdegrund. 9 
3.4 Statliga utvärderingar. 9 

4. Tidigare forskning 11 
4.1 Inflytande 11 
4.2 Demokrati. 12 
4.3 Makt. 13 
4.4 Relationell kompetens 13 

5.   Teoretisk grund utifrån nyckelord/ begrepp. 15 
5.1 Demokrati. 15 
5.2 Makt. 16 
5.3 Relationell kompetens 17 
5.4 Tre sätt att se på subjektet 18 

6. Utgångspunkter byggt på tidigare forskning och teori 20 

7.   Metod 21 
7.1  Kvalitativ ansats 21 

7.1.1 Urval 21 
7.1.2  Tillvägagångssätt 21 
7.1.3  Trovärdighet 22 
7.1.4  Bearbetning/ Analys 22 
7.1.5  Etiska aspekter 23 

8. Resultat. 24 
8.1    Inflytande i förskola och skola. 24 
8.2     Demokratiskt perspektiv på barns/ elevers inflytande. 24 
8.3     Pedagogers syn på makt i förhållande till barns och elevers inflytande 25 
8.4     Pedagogens syn på relationell kompetens i förhållande till barns inflytande. 27 
8.5      Pedagogers syn på hur makt och demokrati balanseras i förhållande till 
barn/elevers inflytande 28 

9.     SAMMANFATTANDE ANALYS 30 

3 



 

 

10. Diskussion 32 
10.1     Metoddiskussion. 32 
10.2     Diskussion av analys 33 
10.3     Specialpedagogiska konsekvenser och implikationer 37 

Referenslista. 39 

Bilagor 42 
Bilaga A 42 
Bilaga B 43 
Bilaga C. 44 

 
  

4 



 

 

1.  Inledning.  
 
Under vår  yrkesutövning och alltmer under studietiden på Linneuniversitetet har tankar 
växt fram kring hur barn och elevers förutsättningar att medverka i ett demokratiskt 
sammanhang  i förskolan/ skolan kan säkerställas. Frågor som rör pedagogers ansvar 
men också pedagogers makt har varvats med vilka normer som styr alla barns 
möjligheter till inflytande och delaktighet. Får vissa barn inflytande på andra barns 
bekostnad och vilka maktstrukturer är synliga och  osynliga för oss pedagoger. Vi 
upplever att det är både skolbarn och förskolebarn som omfattas av dessa strukturer. 
Vår uppfattning är att pedagoger i stor  utsträckning backar från sitt ansvar som vuxen 
att stötta och vara lyhörd. När det gäller andra former av vardagligt sammanhang, ofta 
runt måltider, kan det vara så att pedagogen intar en roll där barnen inte alls tillåts 
inflytande. Tallberg Broman (2011), Westerlund (2017) beskriver hur den 
individualistiska synen framträder inom humanismen, som skolans och förskolans 
styrdokument vilar på, där barnet förväntas inneha resurser som möjliggör 
självförverkligande och autonomi. Det finns tecken på att detta leder till att kollektivet 
och allas demokratiska deltagande och bildning minskar i värde och betydelse. Karlsudd 
(2015) diskuterar kring vilka möjligheter till likvärdigt bemötande de barn ges som är i 
behov av särskilt stöd där autonomi och egna resurser är mer begränsade? Vi funderar 
vidare kring hur kan dessa barn ges jämlika förutsättningar i en förskola/ skola om 
ansvar för utveckling förläggs mer på det enskilda barnet än på det kollektiva lärandet? 
Därför är vi intresserade av att  utreda vad som ligger bakom pedagogers sätt att planera 
sin verksamhet och hur de bemöter barn utifrån individuella och kollektiva perspektiv. 
Styrdokumenten formulerar tydligt en skola och förskola för alla, byggd på likvärdighet 
där barns olika förutsättningar ska styra innehållet i verksamheten. (Skollagen 2010, 
Ahlberg 2007). I begreppet likvärdighet och olika förutsättningar menar vi att 
specialpedagogiska tankar väcks. Här ser vi hur de demokratiska och kollektiva 
perspektiven rymmer ett förhållningssätt som främjar en verksamhet byggd på både 
olikhet och jämlikhet. Vår ambition är därför att klargöra hur pedagoger ser på sin roll 
där begreppen demokrati, makt och bemötande förväntas ha stor betydelse. Med detta i 
fokus avser vi koppla pedagogers arbetssätt, mot bakgrund av hur läroplanerna 
formulerar demokratiuppdraget, och utreda hur verksamheten balanserar barns 
möjligheter till inflytande mellan individuella och kollektiva värden.  
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2.  Syfte och problemformulering 
 
Syfte;  
Syftet i vår studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns möjlighet till 
inflytande, oavsett deras olika förutsättningar, kan genomföras på ett sätt som kan 
uppfattas likvärdigt. 
 
Problemformulering;  
Hur beskriver pedagoger sitt bemötande av barn utifrån barns olika förmågor och 
varierade behov av stöd ur ett likvärdighetsperspektiv. 
Hur balanserar verksamheten barns inflytande mellan kollektiva och individuella värden 
ur ett likvärdighetsperspektiv. 
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3.  Bakgrund. 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppet inflytande. Eftersom inflytande har 
en central position i vårt arbete behöver vi definiera och ta reda på vad som kan påverka 
inflytandet hos barn gällande fostrans och bildnings uppdraget.  
Här vill vi ge en förklaring till hur ordet inflytande definieras och vilka andra begrepp 
som tätt kopplas  samman till ämnesområdet. Dessa begrepp styr vilka nyckelord som 
kommer att leda vårt arbete framåt vilka presenteras senare under denna rubrik. 
Avhandlingar, styrdokument och utvärderingar ligger till grund för denna 
bakgrundsstudie. 
  
 

3.1 Definition och förklaring till begreppet inflytande. 
 
I förskolans läroplan (utbildningsdepartementet, 1998, rev 2016) anges begreppet 
inflytande i direkt koppling till demokrati. Vidare beskrivs inflytande innebära ansvar, 
uttrycka åsikter, delta i samarbete, beslutsfattande och att ha rättigheter och 
skyldigheter. Enligt Westlund (2011) definieras också begreppet med formuleringar 
som tyder på värdet av att kunna påverka. 
 Inflytande på individ och gruppnivå är knutna till varandra. Westlund redogör för hur 
det individuella inflytandet påverkar de mellanmänskliga relationerna genom att 
individen i sig själv känner trivsel, får bättre självbild etc. Författaren anser vidare att 
det inte är en självklarhet att de två aspekterna påverkar varandra positivt. Frihet att 
utöva inflytande på individnivå  kan bli en inskränkning på gruppnivå (Westlund, 2011; 
Karlsudd, 2015). Det fria skolvalet ses som ett sådant exempel där friheten att som 
individ välja skola blir en begränsad möjlighet för gruppen att uppleva olikheter och 
mångfald. Delaktighet och inflytande är nära kopplade till varandra men finns beskrivna 
på olika sätt. Westlund (2011) beskriver ett sätt att se på delaktighet gällande något som 
någon annan redan bestämt medan inflytande anges när barnet bidragit till beslutet på 
ett reellt sätt.  Ett annat sätt att se på delaktighet och inflytande är att beskriva med 
individuella och kollektiva glasögon (Melin, 2009).  Det individuella ses här utifrån 
begreppet inflytande. Westlund presenterar också översättningen av det engelska ordet 
confluence. Det översätts samflytande som ett alternativt sätt att se på inflytande. 
Eftersom argumentet som ligger bakom begreppet samflytande förklaras utifrån tankar 
om att människors handlingar får betydelse först i sammanhang med andras handlingar 
kan begreppet fylla sin funktion.  
 
Andra kopplingar från ordet inflytande är till begrepp som kontroll och styrning 
(Westlund, 2011). Där påvisar författaren forskning som visar pedagogers betydelse för 
barns möjligheter att påverka sin vardag i förskolan. Samma författare visar också på 
hur frihet och självbestämmande blir en typ av styrning som ofta fokuserar starkt på 
individen. Här anges skäl att istället synen på självständiga individer bör förskjutas till 
att gälla människor i relationer. 
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       Ytterligare en koppling, enligt författaren, till begreppet inflytande är 
maktrelationer inom förskolan. Här konstateras att pedagoger behöver ta ett större 
ansvar över barns val och umgänge eftersom maktrelationer alltid är närvarande i 
barnens samspel. Westlund beskriver vidare forskning som visar att pedagoger, för att 
undvika nyttja sin makt istället ger barnen mer fria val att ta ställning till för att barnen 
då antas få lika möjligheter till inflytande. Med koppling till denna inställning kan 
förstås hur pedagogers bemötande påverkar barns möjligheter till inflytande och 
utveckling. Aspelin (2017) beskriver hur den relationella kompetensen uttrycks och kan 
förstås i ett klassrum. För att elever ska känna sig bemötta utifrån omtanke och respekt 
är de relationella perspektiven av stort värde. De mänskliga relationerna är i förgrunden 
och teorierna fokuserar på individuella och kollektiva perspektiv. För att nå bäst resultat 
behöver de båda delarna vävas samman vilket innebär att till exempel det individuella 
bemötandet inte får spilla över på det kollektiva i alltför hög grad så att det bildande 
uppdraget inte går att genomföra. 
 
 
Sammanfattning och utgångspunkter inför det fortsatta arbetet. 
 
Nu har olika aspekter till begreppet inflytande formulerats.  I vårt arbete ansluter vi oss 
till att tolka begreppet inflytande utifrån hur barn/ elever påverkar på ett reellt sätt i 
verksamheterna utifrån både individuella och kollektiva perspektiv. Det engelska 
begreppet confluence som översätts till samflytande intresserar oss eftersom det är i 
samverkan mellan människorna som inflytandet formas. 
Utöver detta ses koppling till demokratiska begrepp och även till styrning och makt. Vi 
ser även att relationell kompetens har betydelse i hur bemötandet kan bidra till 
inflytande både på individuell och kollektiv nivå. Utifrån funna källor när vi redogjort 
för definitioner kopplade till begreppet inflytande kan vi se att nyckelord som 
Demokrati, Makt och Relationell kompetens är relevanta.  
 
 Utifrån definitioner som rör sambandet inflytande och demokrati ansluter vi oss till 
tanken att frihet för en individ kan innebära en inskränkning på gruppnivå vilket 
riskerar den demokratiska bildningen i verksamheten. När det gäller definitioner 
kopplade till makt intresserar vi oss för hur pedagoger väljer att förhålla sig till barns 
val och vilket ansvar barn respektive vuxna tar/ ges i dessa situationer. Då vi ansluter 
oss till begrepp som kopplas till relationell kompetens ser vi definitionen kring hur det 
individuella och kollektiva mötet sker i klassrum eller förskola. Här blir avvägningen 
mellan individ och kollektiv intressant att undersöka eftersom forskning visar att 
balansen mellan dessa två behöver vara jämlik för att utveckling och bildning ska kunna 
ske. 
 
 

3.2  Nyckelbegrepp 
 
Demokrati, makt och relationell kompetens. 
 
 

8 



 

 

 3.3  Styrdokumentens värdegrund. 
 
Mot bakgrund av föregående text kommer vi här nedan presentera relevanta mål från 
styrdokumentens värdegrund som gäller för verksamhet inom skola och förskola. 
Då vi studerar de olika texter om värdegrunden som finns att tillgå i förskolans och 
skolans läroplaner är de demokratiska värdena tydligt framskrivna. Förskolans läroplan 
(Skolverket 98 ,rev 2016) inleds på följande sätt med formuleringar kring de 
demokratiska värden som ska förankras i förskolan; 
 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 
samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 
arbetet med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten (Skolverket, 1998, rev 2016, s. 4). 
 

På liknande sätt förklaras värdegrunden i skolans läroplan (skollagen 2010: 800) där de 
demokratiska innehållet är tydligt formulerat; 
 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan ska förmedla och gestalta.( Skolverket 2011, s 7). 

 

De båda läroplanerna från förskola och skola anger tyngden i det demokratiska uppdraget 
men även hur den idehistoriska humanistiska tanken med stort utrymme för individen ska 
ske i samklang med demokratisk fostran. Dessa ovanstående formuleringar från 
läroplanerna är intressanta och ger oss en riktning att utgå ifrån men även fundera över om 
det finns problem i att både uppfylla individens rättigheter samtidigt som kollektivets 
rättigheter ska omfattas. Utbildningen ska inte bara undervisa om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter utan även undervisningen ska bedrivas med hjälp av demokratiska 
arbetssätt. Denna text säger oss också att våra valda nyckelord demokrati, makt och 
relationell kompetens har relevans i sammanhanget då det kan tänkas ha effekter över 
vilket slags inflytande som barn/ elever har. 
 
 

3.4 Statliga utvärderingar. 
 
Här följer aktuella utvärderingar från skolinspektionen som visar hur det individuella 
och kollektiva inflytandet i förskola och skola tolkats. Aktuella utvärderingar ger oss en 
bakgrund inför vår genomgång av teorier och tidigare forskning.  
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I utvärderingen av förskolans kvalité och måluppfyllelse (skolverket, 2018) som 
utfördes av skolinspektionen framgår  att pedagogerna anser det viktigt att se barnen 
som individer och att det är barnens intresse som får styra verksamheten. Utvärderingen 
visar  hög ambition hos personalen att säkra barns lika värde. Något som också starkt 
framträder i granskningen är ett skifte från grupporienterat arbetssätt till mer 
individinriktad verksamhet. Detta innebär att fler val i gruppen sker utifrån vad enskilda 
barn väljer än utifrån gemensamma val och initiativ från barngruppen. Skolinspektionen 
pekar här på att förskolan ska utformas efter de värderingar i läroplanen som både rör 
individuella och kollektiva värden och därför bör pedagogerna bevara styrkan i att vara 
en kollektiv plattform. Förskolans roll att rusta barnen till att bli goda 
samhällsmedborgare ses i granskningen som en viktig faktor för att upprätthålla 
demokratin i samhället. 
         Det genomfördes även utvärderingar gällande arbetsformer och lärarstöd i 
grundskolan 2016. Skolinspektionen (Skolverket, 2017) genomförde oanmälda besök i 
årskurs 3 och 6 på 60 olika grundskolor runt om i Sverige med syftet att undersöka i 
vilken omfattning arbetsformerna helklassundervisning, grupparbete individuellt arbete 
förekommer och i vilken omfattning elever fick lärarstöd i respektive arbetsform. 
Granskningen visade att helklassundervisningen var den vanligaste förekommande 
arbetsformen, sedan individuellt arbete och sist grupparbete.  Granskningen visar också 
att omfattningen av lärarstöd var lägst vid individuellt arbete. Skolinspektionen 
(skolverket, 2017)  har i sin bakgrund studerat vad tidigare forskning har skrivit fram 
om de olika arbetsformerna. Det framkommer att över tid har helklassundervisning och 
grupparbete minskat och individuellt arbete ökat. Det kan tolkas som att ansvaret för 
elevers bildning till viss del har förskjutits från lärare till elev. Även innehållet i 
helklassundervisningen har förändrats från att bestå av kunskapsförmedling till att 
innehålla mer administrativa moment. En sammanfattande konklusion är att 
klassrummet som mötesplats, där elever och lärare kan mötas i gemensamma samtal 
samt dela gemensamma upplevelser har minskat över tid. Deltagande i gemensamma 
samtal och upplevelser tolkar vi som en viktig utgångspunkt för barn och elevers 
möjlighet till inflytande vilket granskningen visar har fått mer begränsat utrymme. Det 
inflytande som beskrivs är företrädesvis utifrån ett individuellt perspektiv. Det 
individuella arbetet har också förändrats till att handla mer om elevers förmåga att 
planera och ta eget ansvar för sitt arbete. Skolinspektionen hänvisar även till tidigare 
forskning och skriver att det är vanligt att lärare tycks tro att alla elever har de 
förmågorna som krävs för att genomföra individuellt arbete eller att det ska mogna 
fram.  
 
 
Sammanfattning och utgångspunkter inför det fortsatta arbetet. 
 
Här ges tydliga indikationer på att utvecklingen i förskola och skola gått åt mer 
individuellt inriktad undervisning och bemötande . Det kollektiva har till stor del ersatts 
med mer individuellt ansvarstagande och mindre samarbetsinriktat arbete/ lärande. 
Eftersom tillfällen till gemensamma samtal och upplevelser minskat ses hur det 
kollektiva inflytandet förskjutits till mer av individuell karaktär. Med nationella 
granskningar och styrdokument som utgångspunkt leds arbetet in i tidigare forskning 
runt barn och elevers inflytande för att finna en bredare plattform för vår egen 
undersökning. 
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4. Tidigare forskning 
 
Här följer tidigare forskning som utgår ifrån begreppet Inflytande och vidare utifrån 
nyckelorden  Demokrati, Makt och Relationell kompetens. Forskningen har sökts via 
sökorden demokrati och barns inflytande inom internationella och nordiska databaser 
för artiklar och avhandlingar. 
 
 

4.1 Inflytande 
 
I en studie genomförd i Sverige (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 
2016) var syftet att ta reda på hur en grupps storlek påverkar meningsskapande i 
förskolan. Förskollärare anser att för att kunna sträva mot målen i läroplanen behöver 
barngruppen bli sammansatt på ett särskilt sätt. Deras beskrivningar går ut på att den 
ultimata gruppen är självgående, barnen tar hand om varandra och att det är en bra 
fördelning av pojkar, flickor, ålder och etnicitet. Teorier som läroplanen vilar på det vill 
säga det konstruktivistiska perspektivet med miljön och interaktion som huvudlinje 
kommer på kollisionskurs med pedagogernas teoretiska grundsyn som ofta inbegriper 
det biologiska det vill säga  ålders och könsinriktat tänkande.  Förskollärare är 
ambitiösa när det gäller viljan att uppfylla målen utifrån det demokratiska perspektivet 
och även att säkerställa barns möjlighet till inflytande och delaktighet. De anser att 
barngruppen behöver vara sammansatt på ett speciellt sätt för att detta ska vara möjligt. 
Forskarna anser att de nordiska länderna utmärker sig genom att anta stort individfokus 
när det gäller hur förskollärare värderar sina möjligheter att följa barnens lärande.  Det 
individualistiska perspektivet problematiseras i samma studie (Pramling, Samuelsson, 
Williams, Sheridan & Hellman 2016) med att förskolan är en kollektiv arena som tappat 
sin roll på senare tid. Liknande resultat går att finna i forskning (Elvstrand 2009) från 
skolans arena. Studiens resultat visar att inflytande i skolans vardagspraktik många 
gånger är individualiserad, där en del elever delges större delaktighet än andra. Det 
vanligaste skeendet är att eleven inflytandeförhandlar vilket kräver vissa förmågor. 
Enligt Elvstrand (2009) blir det en således en konsekvens för i vilken grad eleven blir 
delaktig. Studien visar att det är främst tysta barn och barn i behov av särskilt stöd som 
har svårigheter med att visa sina demokratiska kompetenser. Studien visar även att 
inflytande och ansvarstagande hör ihop genom att eleven först måste visa att den kan ta 
ansvar för att få inflytande. Inflytande kan därigenom ses som något som man först 
måste förtjäna. Tanken om att rätt till inflytande är underordnat ansvarstagande är en 
orsak till att elevers inflytande blir ojämnt fördelat. Utifrån resultatet från forskningen 
(Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016) gällande barngruppens 
storlek framkom oro för hur barns individuella behov ska kunna tillfredsställas i den 
stora barngruppen. Det finns belägg för att gruppstorlekar har påverkan när det gäller 
möjligheter till anknytning och tillit som även det relationella perspektivet bygger på. 
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När det gäller gruppstorlek finns inga tvivel om att barns möjligheter påverkas beroende 
av hur pedagoger har möjlighet att vara tillgängliga anser forskarna. 
 
Sammanfattning och utgångspunkter inför det fortsatta arbetet 
 
Den tidigare forskning vi tagit del av gällande barn och elevers inflytande ger 
indikationer på att utvecklingen inom förskola och skola blivit mer individorienterad. 
Detta gäller hur pedagoger beskriver sina möjligheter att ge barn och elever inflytande, 
främst av individuell karaktär, och där  gruppen beskrivs som  hinder för deras 
ambitioner.  Även hur skolans undervisning bedrivs på ett individuellt sätt där elevens 
egna ansvar har getts ett större utrymme i skolans struktur. Artikeln synliggör även 
vilka resurser hos barnen som lättare möjliggör inflytande vilket även bidrar till en 
ojämlik lärmiljö utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Arbetet med att främja likvärdighet 
grundar sig i de värderingar som verksamheten bygger på. Studien leds nu över till det 
demokratiska perspektivet för att lyfta vilka synsätt som forskningen visar, gällande 
demokratiska förhållningssätt, i förhållande till barns inflytande. Efter kapitlet om det 
demokratiska perspektivet följer separata kapitel om makt och därefter relationell 
kompetens för att knyta samman de olika aspekterna till vad som påverkar barn och 
elevers likvärdiga möjligheter till inflytande. 
 

4.2 Demokrati. 
 

Pouwels & Biesta (2017) finner i Deweys artikel Demokrati och utbildning (Sjöden & 
Englund 1999) flera referenser till konflikt inom utbildning. Det är bland annat konflikt 
mellan modern och traditionell utbildning, mellan att bevara traditionen eller syfta till 
social förändring samt konflikt mellan individuella mål och mål riktade mot samhället. 
Det går att läsa fram att författarna vänder sig mot Deweys sätt att se på konflikt som ett 
risktagande. Författarna tänker att utan motsättningarna som kan ses som två positioner 
inom samma spektrum behövs båda positionerna för varandras existens annars blir de 
platta och intetsägande. Författarna menar att enligt Deweys tankegångar bör konflikter 
lösas eller att en positions argument vinner över en annan. Det kan leda till att 
förståelsen och prövningen av båda sidors argument går förlorad. Författarna menar att 
vi behöver våra motståndare för att förstå oss själva och fatta bra beslut. Quennerstedt 
& Quennerstedt (2014) har som syfte i sin studie att föreslå en teoretisk grund för vidare 
forskning om barns rättigheter inom utbildning. Forskarnas teoretiska grund 
uppkommer genom ett möte mellan Deweys pedagogiska teorier och barndomen 
beskriven ur ett sociologiskt perspektiv. Det sociologiska perspektivet bidra med ett 
ifrågasättande av den uppfattade kopplingen mellan rättigheter och kompetens samt att 
barndomen är en social konstruktion. Deweys pedagogiska bidrag omfattar hur 
utbildning inte ska ses som en förberedelse inför framtiden utan en ständigt närvarande 
möjlighet att växa som ett mål i sig. Sammanfattningsvis menar forskarna att barn bör 
ses som beroende, oerfarna och växande individer men samtidigt ska de besitta ett 
fullvärdigt utbud av mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna, 1945-2008). 
Vidare anser Quennerstedt & Quennerstedt (2014) att de mänskliga rättigheterna inte 
bör kopplas samman med individuella färdigheter utan finnas inbyggda i ett specifikt 
socialt, politiskt och historiskt sammanhang. Det skulle ge barnen möjlighet att, i det 
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sociala nätverket,  agera på sina rättigheter och att växa i förmågan att förstå och agera 
efter dem.  

 
 

4.3 Makt. 
 

Forskningsrapporter  (Quennerstedt 2015 & Lillvist, Sandberg, Björck Åkesson & 
Granlund 2009) baserade på svensk förskola omfattar  studier av hur de mänskliga 
rättigheterna kan observeras i  förskolan. Tre områden har identifierats som väsentliga 
när det gäller små barns livsvärld gällande såväl rättigheter som förhållningssätt. 
Ägarskap, inflytande och rättvisa val har varit föremål för studien inom 
förskoleverksamheten. Quennerstedt (2015) klargör att barn inte har kunskap om de 
mänskliga rättigheterna, det är ett abstrakt begrepp, men trots det lever de i 
sammanhang inom familjer, förskolor och samhällen där normer mer eller mindre 
påverkas av de mänskliga rättigheterna. Då det gäller ägarskap sågs barn arbeta med att 
förstå normer kring ägande i förskolan och ägande utanför förskola. Inflytandet visar sig 
påverkas tydligt av maktstrukturer i gruppen som beror på ålder eller barnets 
egenskaper som antingen försvårar eller möjliggör inflytande.  Även området runt 
rättvisa var i studien ofta återkommande i form av turtagande och konflikter bland 
barnen om vem som skulle få företräde. En reflektion som forskaren uttryckte var att 
trots att pedagogerna inte arbetade medvetet eller planerat med att utveckla barnens 
förståelse för turtagning, äganderätt och inflytande så upptog dessa dilemman dagligen 
mycket tid och engagemang i anspråk. Maktstrukturerna bygger enligt forskningen på 
ålder, personliga egenskaper såsom öppenhet eller blygsel. Det andra 
forskningsresultatet (Lillvist, Sandberg, Björck Åkesson & Granlund 2009) visade att 
pedagoger inom förskolor oftast uppfattar social kompetens som en individuell 
egenskap eller förmåga. Forskningsresultatet visar att förskollärare uppfattar att social 
kompetens som konstruktion utgår ifrån individuella förmågor och mindre utifrån 
kontextuella faktorer. I resultatdelen ges exempel på vilka barn som ses som det 
kompetenta barnet. Det är barn som löser problem åt andra, törs göra egna val, 
ansvarstagande, empatiska och öppna. Barn som är populära, samarbetsvilliga, uppvisar 
ledaregenskaper och har goda språkliga förmågor anses också som socialt kompetenta.  
 

4 .4 Relationell kompetens 
 
Aspelin (2017) beskriver hur lärare och elever interagerar i klassrummet. Det är en 
studie också i hur den relationella kompetensen uttrycks och förstås i skolans kontext. 
Forskaren beskriver hur det relationella synsättet är utbrett i Skandinavien och är en 
avgörande faktor i hur stor utsträckning elever och föräldrar upplever sig vara bemötta 
utifrån omtanke och respekt samt möjliggöra i vidare utsträckning motivation hos 
eleverna. 
Forskaren sammanfattar i sin studie resultatet utifrån de två delarna konventionellt och 
interpersonellt perspektiv. De båda delarna behöver vävas samman och balanseras 
jämnt för att nå bäst resultat. Det konventionella perspektivet i den relationella 
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kompetensen innefattar att gruppen/ klassen ordnar sig mer utifrån den kontext som 
läraren styr över och som inte har individuella relationer som styr i samma omfattning 
som i det interpersonella perspektivet. Där är de mänskliga unika relationerna i 
förgrunden.Forskaren menar att det ena sättet att se på relationerna får inte spilla över 
på det andra för mycket. Båda behövs, till exempel  ges exempel på att om det 
interpersonella sättet  skulle enbart användas finns risk att skolans bildande uppdrag inte 
skulle kunna genomföras. 
Ytterligare studie som har gjorts gällande relationell kompetens kommer från USA. 
Margonis (2011) tar i texten upp att utbildningspolitiken i USA antar individualistisk 
väg till framgång i undervisningen och menar att den bakomliggande orsaken är det 
”sakinriktade” samhället där nationella intressen och utbildning av ”mänskligt kapital” 
prioriteras. I ett sakorienterat  samhälle skapar elevernas olika etniciteter och 
socio-ekonomiska bakgrunder en polaritet i skolan. Författaren föreslår en 
personorienterad utbildningsetik där vikten av att visa enskilda elever respekt ska 
upphöjas. För att uppnå det krävs utvecklande och skapande av undervisningen som kan 
motverka inverkan av hierarkier i samhället. Vidare vänder sig författaren även emot att 
utbildningspolitiken är utformad för att sträva efter assimilation, att det finns en 
nationell identitet. Författaren menar att genom att fokusera på karaktären på 
utbildningsrelationerna istället för på elevernas förväntade egenskaper eller på 
undervisningens karaktär för att nå specifika mål har en relationell ansats möjlighet till 
mer nyanserade tolkningar av undervisningen och dess kontext samt större möjlighet att 
utöka den pedagogiska samspelet mellan lärare och elev.  
 
 
Sammanfattning och utgångspunkter inför det fortsatta arbetet 
 
Forskning som fokuserar Deweys tankegångar om demokrati har presenterats men 
också debatterats eftersom forskningen visar på olika resultat. Detta kan relateras till när 
ytterligare teorier runt demokrati lyfts i syfte att utforska barns och elevers inflytande. 
Vi ser exempel på hur maktstrukturer upplevs inom förskola där frågan om hur de 
mänskliga rättigheterna kan säkerställas är det centrala. Vidare kan ses exempel på hur 
makt uppstår och vilka som ges makt i förskolan. Quennerstedt sammanfattar sin 
forskning med att konstatera att makt och små barn är ett outforskat område som hon 
rekommenderar att forska vidare runt. 
Utifrån ett relationellt perspektiv påvisar forskning olika sätt att bemöta ur främst 
individuell eller kollektivt perspektiv. 
Frågor som rör individ, grupp och olika maktordningar i samhället ses som orsak till hur 
undervisningen i skolan blivit mer polariserad och hierarkisk i sin karaktär. Denna 
kunskap är värdefull när teorier  
runt relationell kompetens kopplas till studien. 
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5.   Teoretisk grund utifrån nyckelord/ 
begrepp. 
 
Här följer våra tematiskt uppdelade nyckelord som underrubriker. De presenteras 
utifrån definitioner och teorier. De demokratiska teorierna bör belysas innan våra 
studiers resultat kan tolkas ur ett likvärdighetsperspektiv och även ur aspekter runt 
oliktänkande i en verksamhet. Teorier som omfattar begreppet makt lyfter hur begreppet 
kan förstås i en verksamhet utifrån perspektiven barn och pedagoger. Eftersom vårt 
intresse riktar sig mot barn och elevers inflytande utifrån ett likvärdigt perspektiv 
behöver pedagogers roll belysas utifrån begrepp som makt och ansvar. Detta innebär att 
pedagoger ger barn villkor avseende på vilket sätt inflytandet praktiseras. Teorier runt 
relationell kompetens lyfts i syfte att klargöra hur ett relationellt förhållningssätt kan 
förklaras utifrån barn och elevers möjligheter till inflytande. Subjektiveringsteorier lyfts 
avslutningsvis i kapitlet och förklaras  utifrån individuella och kollektiva perspektiv 
som är relevanta utifrån våra forskningsfrågor. 
 

5.1 Demokrati. 
 
Biesta (2006) lyfter två sätt att förstå och se på relationen mellan demokrati och 
utbildning; utbildning för  demokrati och utbildning genom  demokrati. Det förstnämnda 
behandlar demokrati och demokratiska processer som ett kunskapsinnehåll medan det 
andra synsättet gör gällande att  bästa sättet att förberedas för demokrati är att få delta i 
demokratiska sammanhang. Det är troligen utifrån det som Biesta (2006) ställer frågan 
varför politiker runt om i världen tycks tro att det endast är i skolan den förberedelsen 
kan skapas. Barn och unga finns i många andra sammanhang där politiska beslut kan 
anses vara medskapande av miljöer som påverkar dem på olika sätt. Biesta (2006) 
menar att hela samhället  bör ta ett större ansvar för barn och ungas demokratiska 
bildning. Vidare ser samma författare på demokrati som ett utbildningsproblem och 
anser att det handlar om ett specifikt sätt att se på utbildningen där intresset främst 
handlar om mänsklig subjektivitet. Med det anses att det främsta målet med utbildning 
är att främja, stödja samt utveckla subjektivitet. Med det i åtanke gör Biesta (2006) en 
utbildningsmässig definition av demokrati som lyder ”Demokrati är den situation där 
alla mänskliga varelser kan bli subjekt” (s. 65) Författaren skriver fram tre olika skäl till 
definitionen. Det första skälet till definitionen är att den ger en bredare förståelse för 
demokrati som något mer än en styrelseform och där Deweys tankar om en ”förenande 
livsform” blir framträdande. Det andra skälet Biesta (2006) anger är att definitionen 
förmedlar att subjektivitet inte endast kan anses som något som är utan något som  blir 
till i interaktion med andra. Tredje skälet menar författaren är att definitionen sätter 
utbildningen som den centrala delen i förståelsen av demokrati. Stensmo (2007 ) skriver 
att den grundläggande uppfattningen i en demokrati är att alla medborgarna ska ha lika 
stort inflytande över de beslut som fattas gemensamt i ett samhälle. Det möjliggörs 
antingen genom direkt demokrati eller representativ demokrati. Vidare skiljer 
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författaren på demokrati som medel eller mål. Det förstnämnda innebär en 
beslutsordning där olika intressen ställs mot varandra och där medborgarnas röster 
avgör. Det sistnämnda omfattar istället medborgarnas aktiva deltagande i beslut som 
angår dem. Möjlighet att ge medborgare inflytande kan ses som ett verktyg i att 
använda demokrati som medel för att nå de uppställda målen.  
 

5.2 Makt. 
 
Begreppet makt finns definierade på olika sätt. Betydelserna handling, maktutövning 
och förmåga finns presenterade via forskning om maktanalys och sociologisk forskning 
(Korpi,1985). Där beskrivs även  hur den som har makt får igenom sin vilja.  
 En viktig filosof och historiker i sammanhanget är Michael Focault. Han fokuserar 
subjekt, makt och styrning i sina teorier. Palla (2011) använder i sin avhandling 
Focaults teorier i sitt ifrågasättande av dominerande tanke, tal och handlingsmönster i 
förskolan. Författaren (Palla 2011) beskriver hur Focault placerar subjektet centralt i 
sina teorier men betraktar det ur två perspektiv. Dels anser han att  subjektet blir till i 
förhållande till någon annan genom beroende och kontroll. Subjektet blir också till 
utifrån den egna identiteten, självkunskap och samvete det vill säga självkännedom. 
Subjektet uppstår alltså utifrån både handlande och underordnande gentemot den 
kontext vi befinner oss i.  
Enligt författaren (Palla 2011) utgår Focault vidare i sina teorier om makt ifrån tanken 
att det inte handlar om underkastelse, kuvning eller generell dominans utövad av vissa 
grupper. Inte heller ser han att makten är en förmåga eller en struktur. Han menar att 
den alltid finns  och skapas i varje stund och relation. Focault menar att diskursen är 
påverkande i vilken slags makt som utövas.  Han menar att makt skall studeras utifrån 
perspektivet hur snarare än vem eller varför. Focault menar vidare att maktens 
möjligheter påverkar det sociala vilket kan leda till goda fostransmöjligheter för barnet i 
skola. Där makt finns är även motstånd en naturlig del i kontexten och det påverkar 
både nuvarande och framtida handlingar. Makten skapar villkor för det sociala livet och 
bidrar till att hålla ihop samhället. Makten kan då ses produktiv och skapar möjligheter 
till utveckling och lärande för barnet. Genom styrning och vägledning kan utbildning 
forma individer som antar gemensamma värderingar, normer och på så sätt passar in i 
samhället. Utifrån Focaults tankar kring makt kan alla tre definitionerna på makt, 
inledningsvis,vara aktuella. Handling, maktutövning och förmåga är alla beroende av 
den kontext som det utspelas i. 
Stensmo (2007) beskriver balansen mellan frihet och makt. Ur ett individperspektiv är 
makt nära förbundet med kunskap och förmåga. För att nyttja friheten måste man ha 
kunskap om vad som erbjuds och möjligheterna att ta del av detta. Utbildning ökar 
människors möjligheter till att erövra den frihet som är möjlig. Ur ett 
samhällsperspektiv är maktspridning och maktutövning en väg till frihet. Makten kan 
både finnas synlig genom tvång eller osynlig via förekomst av manipulation. 
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5.3 Relationell kompetens 
 

Aspelin & Persson (2011) formulerar sin syn på relationell pedagogik enligt följande; 
”Relationell pedagogik tar avstamp i de relationer som har ett inre värde, som inte är 
medel för någonting annat, till exempel för elevens socialisation och 
kunskapsproduktion, utan mål – meningsfulla och engagerade – i sig själva (s. 110). 
Med formuleringen menar författarna att det är ett möjligt teoretiskt sätt att se på 
utbildning där relationerna, framför individuella och kollektiva förhållanden, tillåts stå i 
centrum. Samma författare har ytterligare en beskrivning av relationell pedagogik. De 
beskriver den som en ny riktning, vid sidan av det av skol/lärarcentrerade samt det 
elevcentrerade synsättet som har varit dominerande under 1900-talet. Aspelin & 
Persson (2011) anser att den här riktningen eftersträvar att övervinna den sedvanliga 
distinktionen mellan subjekt(jag) och objekt(det).  Även Røkenes & Hanssen (2016) 
skriver fram att en förutsättning för att skapa relationer där det som sker är till godo för 
den andre, är att den andre blir ett subjekt i mötet. Båda författarna förklarar att en 
Jag-Det relation ger förutsägbarhet och trygghet samt erbjuder människan de verktyg 
hon behöver för att fungera i samhället. En Jag-Du relation är ömsesidig och innehåller 
ett erkännande av varandra som levande väsen. Aspelin & Persson (2011) lyfter även 
fram några grundläggande begrepp inom fältet, bland annat kommunikation, dialog och 
interaktion. Gemensamt för de begreppen är att de existerar människor emellan. 
Røkenes & Hanssen (2016) beskriver relationskompetens som  att förstå och möta andra 
människor på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel innebära att tillvara den 
andres berättigade intressen. Författarna menar att relationskompetensen bygger på den 
allmänna kommunikationskompetensen men kan utvecklas och tydliggöras i förhållande 
till kontexten. Det blir till genom respekt för den andres integritet och autonomi. 
Samma författare tar också upp begreppet handlingskompetens som viktig i förhållande 
till relationskompetens. Røkenes & Hanssen (2016) beskriver att begreppet som ett 
innehavande av kunskaper och färdigheter som innebär att det är möjligt att göra något 
med eller för  den andre på ett liknande sätt som det går att göra med ett objekt. De båda 
begreppen står för handla  och samverka och i mötet med andra människor får båda 
anses som nära förbundna delar av en helhet. Författarna lyfter även in de här 
begreppen i en inlärningssituation. De menar att inlärningsmiljön bör vara konstruerad 
så inlärning av kunskaper och förmågor kan sättas in en kontext av samverkan. 

  

Sammanfattning och utgångspunkter inför det fortsatta arbetet 

Tankar om utbildning och demokrati har skrivits fram av Biesta (2006) enligt 
formuleringar som innebär att en situation ska utformas så att alla mänskliga varelser 
kan bli subjekt vilket är rimlig att tolka  att alla människor har rätt att få delta och få 
göra sina röster hörda. Denna formulering tänker vi kan stödja oss i att tolka våra 
resultat i studien vad gäller informanternas uppfattningar ur ett demokratiskt perspektiv. 
Här kan man även se koppling mellan inflytande och de övriga valda nyckelorden Makt 
och Relationell kompetens.  

Begreppet makt har studerats och definierats. Focault förmedlar att makt är alltid 
närvarande i alla relationer och att det mer är en fråga om hur än vem och varför. Han 
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ser kontexten avgörande och påverkande när det gäller vilka handlingar, förmågor och 
form av maktutövning som framträder. Subjektet blir till i förhållande till sin omgivning 
och beroende av individens självkunskap och egna samvete. Stensmo (2007) ser också 
hur maktutövning ur ett samhällsperspektiv är en väg till frihet. Faktumet att utbildning 
är tvingande kan ses som ett sätt att kollektivt utöva makt. Ur ett individperspektiv är 
makt nära kopplat till kunskap och förmåga. Människan behöver utbildning för nå den 
frihet som är möjlig. Därför är frihet och makt beroende av varandra. Dessa teorier 
antas hjälpa oss att formulera frågor inför intervjuerna med pedagoger i förskola och 
skola samt vägleda oss i att tolka de svar vi får i analys och resultat av undersökningen. 
Vår ambition är att utifrån pedagogers berättelse tolka hur de ser på maktbegreppet, 
särskilt kopplat till barns lika värde,  i relation till barn och elevers möjligheter till 
inflytande. 
        När det gäller relationell kompetens vittnar ordet “ relationell” om att det är något 
som händer människor emellan och därmed ett  tvåsidigt samband. Det uppriktiga 
tvåsidiga sambandet återfinns i Jag-Du relationer där människan blir unik och verklig. I 
det mötet finns två konkreta och genuina människor som förhåller sig och bekräftar 
varandra. Det går att se samband mellan relationell kompetens och inflytande, i 
synnerhet samflytande, då de båda kan anses giltiga för handlingar som får betydelse i 
samklang med någon annans handlingar. I begreppet relationell kompetens ingår 
handlingskompetens som en viktig beståndsdel. Handlingskompetens kan sägas 
innebära att förstå och veta hur det är möjligt att göra något för en annan människa. 
Handlingskompetens kan därmed kopplas till Focaults tankar om makt. Enligt Focaults 
synsätt är någon form av maktutövning närvarande i alla relationer och  främst 
avgörande för utformningen av makten är samspelet mellan individer och kontext. Vår 
ambition är att kunskap och förståelse för hur relationell kompetens påverkar och 
påverkas av omgivande kontext, särskilt vad gäller kollektiva och individuella 
sammanhang, kan stödja vår förmåga att analysera informanternas berättelser. 
 

5.4 Tre sätt att se på subjektet 
 
 I de teorier som omfattar demokrati, makt och relationell kompetens diskuteras även 
återkommande hur människan som subjekt förklaras. Eftersom dessa synsätt påverkar 
och kan förklara människors skilda uppfattningar ses betydelse att lyfta fram detta 
perspektiv i vår studie. Subjektivitet förklaras av hur subjektet är påverkat av sina 
personliga attityder, fördomar och erfarenheter vilka blir avgörande i hur du förhåller 
dig till fakta (Biesta 2003). Ett sätt att beskriva begreppet är också att finnas i någons 
upplevelse och förståelse i förhållande till den omgivning de befinner sig i. Motsatsen är 
den verklighet som finns tillgänglig för oss alla.  
 
Kant är en tysk filosof som levde på 1700 talet. Han utvecklade en kritisk teori om det 
mänskliga medvetandet och moralen (Stensmo 2007). Hans uppfattning benämndes som 
kritisk idealism. Hans perspektiv i förhållande till subjektet är individualistiskt (Biesta 
2003). Han menar att ett subjektivitet innebär förmåga att använda sitt förnuft utan 
vägledning av någon annan. Han menar att subjektet blir till inom den enskilda 
människans förmåga till rationellt tänkande. Det kan förstås utifrån att vara ett subjekt 
också handlar om att fälla omdömen, åsikter oavsett vad andra säger, tycker eller 
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kanske vill att man ska tänka. Han menar också att grunden till det rationella förmågan 
är detsamma i alla människor. Utbildningen ska stödja människors möjligheter att 
utveckla den rationella förmågan. Kant ser den demokratiska utbildningen utifrån att 
individen utvecklar kunskap, förmågor och värdefulla förhållningssätt. Kant tar ej 
sociala, materiella eller politiska villkor med i resonemanget kring att utveckla subjekt.  
 
      Dewey är en amerikansk filosof som levde och verkade på 1900 talets första halva 
(Stensmo 2007, Biesta 2003). I motsats till Kant lyfter han fram kontextens betydelse 
för subjektet i ett socialt sammanhang. Han menar att intelligensen vi behöver inte är en 
medfödd begåvning utan formas i sociala interaktioner. Att vara delar i demokratiska 
former av samverkan utvecklar vår sociala intelligens. Därför menar Dewey är 
utbildning bör vara demokratiskt organiserat. Dewey förespråkar det sociala 
sammanhangets betydelse för hur subjektet och intelligensen påverkas.  Däremot så 
finns också individualistiska tendenser i Deweys sätt att se på subjektet. Han ser ett 
argument för demokratiska livsformer genom att förklara hur individerna genom detta 
ges möjlighet att utveckla sina förmågor till fullo.  
 
Det tredje sättet att se på subjektet ges via Arendt (Biesta 2003). Arendt var av tysk/ 
amerikansk härkomst med judiskt ursprung, levde på 1900 talet och hon anses vara en 
politisk teoretiker.  Hon kopplar handling direkt till subjektet vilket innebär att tid före 
och efter är underordnat. Hon anser att pluralitet, att dela med många, är villkoret för 
allt mänskligt handlande. Just att situationen utmanar oss gör att subjektet kan uppstå. 
Arendt menar att situationen är svår men det är den enda vägen att göra subjektivitet 
möjlig. Hon ser anledning att lämna ambitionen att i utbildningssammanhang förbereda 
barn och nykomlingar till något som ska komma senare. Utbildning ska enligt hennes 
synsätt vara en arena för handlande i nuet eftersom att vara ett subjekt sker i handlandet 
tillsammans med andra.  
 
Utifrån dessa tre sätt att se på subjektet ser vi möjligheter att lättare kunna analysera 
våra resultat utifrån våra intervjuer då teorierna ger oss redskap att lättare kunna sortera 
olika tankesätt specifikt när det gäller individuellt eller kollektivt utformad verksamhet. 
Eftersom vi ser skillnader på hur subjektet framställs avseende egna inneboende 
kvaliteter eller betydelsen av lärande i ett socialt sammanhang tolkar vi hur barns 
villkor till inflytande kan påverkas. Enligt Kant finns inneboende möjligheter och 
självförverkligande inom alla människor vilket leder tanken till att ansvaret för att 
utveckla förmåga till inflytande riskerar förläggas på barnet utan en pedagogs 
vägledning. Teorier påvisar även betydelsen av att lära i nuet, som tolkas med att villkor 
runt inflytandet behöver motiveras och förstås i nutid, vilket motsätter tankar om mer 
långsiktigt lärande som argument för barns möjligheter till inflytande.  
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6. Utgångspunkter byggt på tidigare 
forskning och teori 
 
Vi har valt att strukturera upp den tidiga forskningen i fyra delar. Inflytande, demokrati, 
makt och relationell kompetens. Vi ser stora fördelar med att på så sätt kunna jämföra 
tidigare forskning med relevanta teorier inom varje begreppsområde för sig. På samma 
sätt har vi tänkt när vi utformat intervjuguiden och hur vi organiserar analysarbetet så 
att det blir lättare att både som forskare och som läsare kunna förstå och följa 
arbetsgången. När vi tar del av tidigare forskning kan vi konstatera att de olika 
nyckelordens innebörd vävs in i varandra när resultaten förklaras vilket ger oss 
ytterligare förståelse för hur de är påverkande delar av en helhet. När vi tar del av 
teorier och forskning inom varje kategori ser vi att frågan om inflytandet i både förskola 
och skola beskrivs på jämförbara sätt. Den kollektiva lärplattformen har minskat i 
utbildningssammanhang och tecken på att ansvaret för inflytande och utveckling 
förläggs mer på det enskilda barnet blir synlig. Pedagogers värderingar styr synen på 
barnets möjligheter och kategoriseringar styr ofta pedagogers tankar. Teorierna anger 
även värdet av den demokratiskt genomförda utbildningen samt vikten av att föra 
reflekterande samtal där olika åsikter möts i syfte att utreda och främja 
förändringsarbete. Vi ser att det finns olika syn på konflikt i mötet mellan aktörerna 
vilket förklaras utifrån hur man ser på maktbegreppet i förhållande till de mänskliga 
relationerna. Forskningen visar även på att samhällsförändringen globalt påverkar 
skolors utformning och innehåll på ett polariserande sätt där skillnaderna mellan elever 
förstärks genom att det privata slår igenom i klassrummet. Teorier runt subjektet hjälper 
oss att se hur olika synsätt på att lära individuellt och i grupp kan förklaras och teorier 
som speglar vilken typ av kunskaps och människosyn som skiljer teorierna åt. 
Dessutom problematiseras ett lärande i nuet mot ett mer långsiktigt lärande. Eftersom vi 
ser lärande och inflytande utgöra varandras förutsättningar blir detta viktiga samband att 
bygga vidare vårt arbete ifrån.  
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7.   Metod 
 

7.1  Kvalitativ ansats 
  
Nedan följer argument för våra valda metoder och urval samt vilken bakomliggande 
teoretisk grund som undersökningen bygger på. Den valda fenomenografiska ansatsen i 
studien presenteras och även hur det kvalitativa analysarbetet gått till för att skriva fram 
ett resultat.  
 
 

7.1.1 Urval 
 
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskola och skola ser på sin roll 
utifrån begreppet inflytande. Våra definitioner från begreppet har knutits samman med 
nyckelorden demokrati, makt och relationell kompetens. Vi har valt en kvalitativ metod 
(Ahrne & Svensson 2015) för att kunna möjliggöra djupare studier utifrån få antal 
informanter. Vi har valt att göra vår undersökning inom förskola och skola med 
sammanlagt sex pedagoger. Urvalet vi undersöker representeras av två kommuner som 
är socioekonomiskt likartat sammansatta och antas därför bli lättare att analysera 
eftersom påverkans variablerna inte skiljer sig åt i detta avseende.  Anledningen till att 
vi väljer att undersöka skola och förskola bygger på den litteratur via rapporter och 
vetenskapliga artiklar som vi analyserat vilka visar hur utveckling och förändring 
gällande barns inflytande inom förskola och skola har stora likheter.  
 

7.1.2  Tillvägagångssätt 
 
Vårt syfte med att använda den fenomenografiska metoden är att få syn på hur 
pedagogers uppfattning om barns och elevers  inflytande kan tolkas utifrån nyckelorden. 
De nyckelord som legat till grund för vår intervjuguide är demokrati, makt och 
relationell kompetens. Fenomenografin är induktiv vilket innebär att forskningen rör 
närbesläktade delar av ett större område som kan generaliseras och bidra till mer 
övergripande slutsatser. Med detta i fokus ser vi argument för  hur nyckelorden kan 
hjälpa oss att omfamna och få syn på de olika faktorer som kan tänkas påverka 
inflytande generellt i förskola och skola. Kroksmark (2007) menar vidare att ansatsen 
intresserar sig för fenomen i den levda världen och det induktiva sättet att genomföra 
studien hoppas vi kan leda oss genom hela processen mot resultat, analys och 
diskussion 
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              En fenomenografisk studie innebär att ta reda på vad som ligger bakom 
människors tankar och handlingar (Östergaard, Dahlin & Hugo 2008; Kroksmark 2007). 
Dessutom innebär metoden att arbeta med färre men öppna frågor via en 
fenomenografisk intervjuguide som fördjupas beroende på hur informanten och 
intervjuarens samtal utvecklar sig (Kroksmark 2007; Larsson 2011). Inledningsvis 
gjordes en pilotintervju med kända kollegor för att testa frågorna. Detta ledde till att en 
del frågor omformulerades och vissa togs helt bort. Efter pilotstudien förstår vi bättre 
vinsterna med att intervjua pedagoger vi inte har en relation till eftersom det bygger på 
äkta nyfikenhet att få ta del av tankar från en för dig okänd pedagog i jämförelse med 
att intervjua en pedagog som du redan skapat dig en uppfattning om. Här gav 
pilotstudien nyttig erfarenhet till vår kommande utformning av intervjuguiden. Vidare 
bestod utmaningen i att så hög utsträckning som möjligt låta informanten tala fritt inom 
ämnesområdet och enbart med korta uppföljande frågor och bekräftelser inspirera till ett 
fördjupat innehåll i samtalet. Sammanlagt bestod intervjuguiden av nio frågor och 
samtalen spelades in. 
 
 
 
 

7.1.3  Trovärdighet 
 
Kroksmark (2007) beskriver fenomenografin med orden avbildande och beskrivande 
ansats vilket innebär att syftet är att beskriva hur något kan vara eller uppfattas utan att 
göra anspråk på att tala om hur något egentligen är i ett mänskligt perspektiv. Våra 
erfarenheter i studien leder till tankar om studiens trovärdighet. Då det är en begränsad 
studie som omfattar förskola och skola kan inga generella slutsatser dras. Denna studie 
har för avsikt att peka på olika pedagogers uppfattningar om barn och elevers likvärdiga 
möjligheter till inflytande men däremot inte utreda hur det förhåller sig utifrån 
faktabaserade undersökningar. Då det visade sig att förskolan i studien arbetat 
målmedvetet under en längre period med att utveckla metoder som främjar  inflytandet 
hos barnen kan aspekter av ökad medvetenhet bland pedagogerna bidra till just detta 
resultat. Detta är en variabel som vi under vår studie  reflekterat över när vi genomförde 
vår kvalitativa analys. 
 
 
 
  
 

 

7.1.4  Bearbetning/ Analys 
 
I den fenomenografiska ansatsen är målet att utreda variationer av uppfattningar som i 
sitt bearbetnings skede kräver kräver åtskillig tid av genomläsning och reflektionstid 
(Larsson 2011). Den fasen där uppfattningar formas och grupperas benämns kvalitativ 
analys och omfattar både metod och analysdel. Två olika slags perspektiv anges i 
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metoden där den första innebär att ta reda på hur fenomen kan förklaras med 
faktabaserad information. Den andra förklaras utifrån hur någon upplever något. Den 
här studien är genomförd utifrån andra ordningens perspektiv där informanternas 
upplevelser av situationer varit av intresse. Vi kommer även använda oss av första 
ordningens perspektiv senare i vår diskussionsdel av analysen för att reflektera runt våra 
informanters uppfattningar i förhållande till teorier och tidigare forskning. Detta för att 
se om övrig erfarenhet tyder på liknande eller annorlunda tolkningar.  
              För att kunna gruppera och finna beskrivande uppfattningar utifrån våra 
intervjuer krävdes noga inläsning och analyserande av texten. Efter åtskilliga 
uppläsningar fann vi bakomliggande uppfattningar som skilde sig åt och kunde därför 
användas som beskrivande rubriker inom varje kategori. De olika övergripande 
kategorierna bestod av våra nyckelord kopplade till begreppet inflytande. Orden 
demokrati, makt och relationell kompetens kopplades samman med underrubriker till 
respektive nyckelord. Arbetet utfördes detaljerat där processen består i att från helheten 
finna separata meningsbildande mindre delar för att återigen bygga nya 
betydelsebärande helheter. Detta bildar en ny sammanhållen karta över pedagogers 
bakomliggande uppfattningar. Arbetet genomfördes via ett system med märkta 
plastpåsar där vi samlade uppfattningar inom respektive kategori och beskrivande 
underrubrik. För att sortera den omfattande mängden inspelade och transkriberade 
formuleringar från informanterna behövde vi samarbeta och samtidigt vara varandras 
medbedömare för att skapa en bredare plattform för våra tolkningar. Vi turades om att 
vara uppläsare och tolkare under processen vilket gjorde att vi båda var delaktiga i den 
kvalitativa analysdelen. Här upptäckte vi att resultatet började framträda och analysen 
blev en del i metodarbetet.  
 

7.1.5  Etiska aspekter 
 
Innan intervjuerna genomfördes sändes missivbrev ut till både förskolechef och rektor 
och till samtliga informanter. I missivbrevet informerades om syftet med studien, 
presentation av oss själva, de etiska kraven (Vetenskapsrådet, 2017) och kortfattat om 
att det är en kvalitativ studie. Informationskravet anger studiens syfte, samtyckeskravet 
innebär att deltagarna själva bestämmer om sin medverkan i intervjun, 
konfidentialitetskravet anger att informanternas personliga data behandlas konfidentiellt 
och nyttjandekravet innebär information till deltagarna kring hur insamlad information 
kommer användas i forskningssyfte. Därefter bestämdes tid för intervjuerna utifrån 
deras önskemål.  
         Vi uppfattar att informanterna haft inflytande över hur intervjuerna skulle 
organiseras utifrån deras behov och organisation (Vetenskapsrådet, 2017) Sammanlagt 
bestod intervjuguiden av nio frågor och samtalen spelades in. Intervjun inleds med två 
frågor av personlig karaktär för att informanten ska uppleva sig betydelsefull och viktig, 
vilket kan motivera viljan att berätta, så att mötet mellan informant och intervjuare 
upplevs mer likvärdigt (Ahrne & Svensson 2015). Svaren på dessa frågor kan inte 
generaliseras eftersom det är en liten studie men kan ändå vara intressant information 
till oss själva under processen när vi transkriberar och analyserar vårt resultat. 
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8. Resultat. 
 
Utifrån vårt kvalitativa analysarbete framträder ett mönster som vi presenterar utifrån de 
valda nyckelorden demokrati, makt och relationell kompetens. Inledningsvis utgår vi 
från grundbegreppet inflytande i förskola och skola eftersom det är utgångspunkten i 
vår undersökning. 
 

 8.1    Inflytande i förskola och skola. 
 
Vi har i resultatet funnit fem varierade uppfattningar av hur inflytandet uppfattas inom 
de olika verksamhet erna. Vi ser att två uppfattningar är mer vanligt förekommande 
varav en uppfattning delas jämbördigt mellan pedagoger i både förskola och skola. Den 
uppfattning som delas lika mellan dessa pedagoger beskriver att inflytandet styrs av hur 
pedagogers arbetssätt synliggör och möjliggör barn och elevers individuella önskemål. 
Vidare uttrycker pedagogerna att deras demokratiska värderingar påverkar inflytandet i 
respektive verksamhet. En beskrivning från förskolan visar hur en pedagog griper in i 
barns samspel för att skydda enskilda barns rättigheter i syfte att se till barns lika värde. 
           Pedagoger i förskola lyfter fram att rutiner, organisatoriska förutsättningar och 
säkerhetsaspekter ofta styr barns möjligheter till inflytande. Förskolans pedagoger 
uttrycker att det finns goda möjligheter till barns inflytande men upplevs svåra att 
genomföra i praktiken. Pedagogerna nämner situationer runt måltider, utevistelse och 
underbemanning i samband med sjukdom som i praktiken begränsar barnens möjlighet 
till inflytande. Ett fåtal pedagoger lyfte fram att pedagogers reflektionsförmåga över 
sina egna samt barns och elevers handlingar också kan påverka hur arbetssätt för att 
främja inflytandet kan utformas. 
 
 

8.2     Demokratiskt perspektiv på barns/ elevers 
inflytande. 
 
Vi upptäcker fyra varierade uppfattningar varav en är dominerande i antal men främst 
av pedagoger i förskolan. Den dominerande uppfattningen i förskolan beskriver hur de 
demokratiska förhållningssättet styrs av  vilka reflektioner som görs kring barns och 
elevers förmågor, kunskaper och social ställning. Från skolan formuleras:  
 

“Jag får förklara att vi är olika och och vi har inte samma behov och det 
måste vara det som styr. En del kan tycka att man kräver mer av dem men i slutändan 
kräver jag ändå av alla…..jättesvårt för en del då de de tycker att det ska vara 
millimeterrättvisa”. 
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 En pedagog beskriver hur barns verbala förmåga genererar hög social status vilket 
påverkar bemötandet från pedagoger och indirekt ger större möjlighet till inflytande 
även i barngruppen. Uppfattningen omfattar också att pedagoger bemöter varandras 
handlingar i syfte att värna barns lika värde. Ytterligare en vanlig uppfattning av 
pedagoger i både förskola och skola är hur pedagogers värderingar styr hur inflytandet 
utformas. En exempel på en fundering från en pedagog gäller hur pedagogers 
bemötande skiljer sig åt beroende av vårdnadshavares sociala ställning i samhället.  
“ -Har du väldigt verbala och pålästa föräldrar så är du på topp som pedagog, för nåde 
dig, där har du liksom blicken på dig!” 

Något färre ansåg att inflytandet är kopplat till pedagogers syn på makt och 
ansvar i sin verksamhet. En pedagog i skolan uttrycker vikten av att använda sitt mandat 
som ledare i syfte att främja barns lika värde genom att använda arbetssätt som 
förhindrar uteslutning av enskilda elever. En uppfattning som lyftes från en pedagog i 
skolan var att en metod för att främja de demokratiska värdena istället ibland upplevdes 
begränsade. Detta förklarades med att traditionell handuppräckning medför att vissa 
elever inte ges rätt förutsättningar att komma till tals i klassrummet. Från förskolan 
uttrycks hur: 

 
 Det är en otrolig makt man har som vuxen i bemötandet av de olika barnen och jag 
tänker att man bör rannsaka sig varje dag, väger jag barns åsikter, bemöter jag dem 
lika, ger jag dem samma värde,  den verbala förmågan hos barnen har hög status i vår 
förskola för vi är väldigt språkinriktade. 
 

Detta ger en riktning över informanternas uppfattning av makt och ansvar i sin verksamhet. 
 

 
 

 

8.3       Pedagogers syn på makt i förhållande till barns 
och elevers inflytande 
 
När vi granskar resultatet ser vi sex olika uppfattningar som är  förhållandevis jämnt 
fördelade vad gäller spridning. Dessa redogörs inledningsvis med en uppfattning som 
var något vanligare i skolan. Den beskriver hur pedagoger anpassar arbetssätt så att den 
fysiska och pedagogiska lärmiljön blir tillgänglig för alla elever. Ett exempel som 
beskrivs är hur enskilda elever ges möjligheter till extra pauser för att främja elevens 
inlärningsförmåga. Ett annat exempel från förskolan beskrivs av informant enligt “vi 
har foton som vi använder, tycker jag är ett bra metod, med bilder på olika lekmaterial, 
lekrum osv. för att visa alla dessa val som du har så att barnen kan känna, de tror på mig 
och jag kan välja.” Fortsättningsvis framträder en uppfattning främst  i förskolan 
gällande hur barns egna val bedöms, utifrån vilken kunskap som uppskattas bli 
värdefull i framtiden, och hur pedagoger utifrån detta bemöter barns argument.En 
pedagog framhåller vikten av att barnen formulerar sitt syfte med att vilja utforska ett 
kreativt material. Barnets svar bedöms av pedagogen och värderas utifrån om och på 
vilket sätt det bidrar till betydelsefull kunskap inför framtiden. Hen ger exemplet att “ 
barnet säger, jag vill ha en bräda och då frågar vi vad ska du göra och vad har du tänkt 
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mer, att barnet inte bara går in och sågar i nånting”. Från en av skolans informanter 
berättas hur“en elev kanske inte varit så intresserad av drama, men om den får testa det, 
nästan tvingad till att göra det, så kan det ju vara så att eleven tycker om det sen efter att 
ha testat någon gång, så det är viktigt att ändå våga testa”.  
        En gemensam uppfattning som delas i både skola och förskola är vikten av att 
pedagoger har ett ansvar för att skydda barns och elevers lek- och lärsituationer. En 
pedagog i skolan lyfter fram hur hen har ett ansvar över att begränsa enskilda elevers 
önskan om pauser som bryter mot det överenskomna i syfte att skydda lärsituationen. 
En röst från skolan beskriver vidare: 
 

Det är ju en balansgång, de ska ha elevinflytande och ju med de får bestämma så 
kanske de blir mer motiverade, men många gånger upplever jag att de vill veta tydligt 
vad de ska göra...åh...att man ska bestämma det åt dem ibland.  
 

I förskolan beskriver pedagoger hur de under lång tid har försökt skapa ro kring leken 
vilket innebär att ibland begränsas barns egna val i syfte att skydda en fungerande lek. 
En förklaring ges från förskolan med orden:  
 

Hur skapar man ro runt leken, jo man kan inte vara för många i ett rum när man är i 
två till tre års åldern, då kan nästa barn få ett stop utifrån att en vilja från oss 
pedagoger att skydda den lek som redan pågår därinne.  

 
Dessutom delas uppfattningen mellan verksamheterna att möjligheten att ta ansvar för 
ett eget val ofta ges till det individuella barnet eller eleven. Pedagog i skolan uttrycker 
att det kan finnas begränsningar för enskilda elever att nå möjligheten att göra det egna 
valet. Detta kan beror på att det finns villkor runt tid som hindrar valmöjligheterna. När 
det gäller förskolan ser pedagogerna möjlighet att i samband med måltider ge barn 
möjlighet att avrunda aktivitet i sin egen takt för att sedan ansluta till måltiden. Något 
färre pedagoger ser pedagogers ansvar för barnets och elevens förståelse och 
individuella upplevelse av situationen som betydelsefullt. Från skolan berättas hur 
pedagog  förklarar för elev som ifrågasätter fördelningen av tekniska hjälpmedel med 
att alla lär olika och behoven styr fördelningen. Pedagog i förskolan trycker på vikten 
av ge en förklaring till varför ett barn har nekats sitt egna val. Informanten ger exemplet 
enligt följande:  “Pelle, nu har de andra en sån bra lek därinne men jag lovar dig att när 
de lekt färdigt då kan du välja två kompisar som som du kan vara där och leka med”. 
Vidare menar hen att om inte förklaringen ges riskerar barnet att hämmas i att vilja göra 
egna val.  
          En mindre vanlig uppfattning från pedagoger i verksamheterna är vikten av att 
pedagoger, med barnets eller elevens utvecklingsmöjligheter i fokus, reflekterar 
tillsammans på ett professionellt sätt. Pedagogen beskriver att en överenskommelse har 
skett mellan arbetslagen att påminna varandra om hur vi bemöter och handlar gentemot 
barnen. Detta förhållningssätt beskrivs av informanten enligt att “ kanske inte alla men 
jag och X har varit väldigt..vi säger till varandra, men oj vad tokigt, varför sa du så.” 
Detta gäller särskilt när pedagoger oreflekterat begränsar barns möjligheter till 
inflytande.  
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8.4       Pedagogens syn på relationell kompetens i 
förhållande till barns inflytande. 
 
Majoriteten av uppfattningarna kring relationell kompetens delas av både pedagoger i 
förskola och skola. Inledningsvis beskriver informanterna ansvaret att som pedagog 
vara en demokratisk och fostrande förebild. Detta innebär att verka för alla barn och 
elevers rätt att påverka. Ett exempel som beskrivs är hur möjligheter att påverka 
behöver vägas mot demokratiskt fattade beslut där ett barn får uppleva att deras 
påverkan inte alltid är möjlig. Pedagogen förstärker sin åsikt när hen säger att “ man får 
också lära sig att jag ibland får som jag vill och ibland inte. Det tror jag är 
jätteviktigt…..annars vilka omöjliga ungar vi skulle ha.” En annan pedagog uttrycker 
hur hen förväntar sig att bli bemött på ett trevligt sätt av eleverna. “Om jag behandlar 
dem med respekt så förväntar jag mig det tillbaka ...hur man beter sig påverka ju ens 
möjligheter också” 
          Ytterligare en uppfattning är att pedagogers möjlighet att agera förebild 
förminskas av deras oförmåga att själva genomföra demokratiskt fattade beslut. Många 
pedagoger uttrycker att det finns en ovilja, som grundar sig i privata åsikter, att hålla sig 
till fattade överenskommelser, vilket får konsekvenser i barns vardag. En uppfattning i 
samband med detta är att det är ett område som behöver reflekteras och  argumenteras 
kring. En pedagog vittnar om hur tillfällen till reflektion ofta uppkommer i samband 
med nyanställning då pedagogers handlingar kan utmanas.  Flera pedagoger nämner 
även vikten av hälsa på varandra som ett tecken på att vi är sedda inför varandra vilket 
blir bekräftande och ett sätt att visa respekt. En uppfattning  som också delades är att det 
ses som värdefullt att pedagoger visar respekt och varierar bemötandet utifrån barns 
individuella olikheter. Här ges som exempel hur pedagoger anpassar sitt bemötande 
utifrån den kunskap hen har kring enskilda elever där det i vissa fall kan innebära att 
undvika ögonkontakt. Pedagogerna anser vidare att beroende på vilket ansvar 
pedagogen tar i att bemöta barn, elever samt föräldrar individuellt och professionellt får 
konsekvenser för hur likvärdigt bemötandet blir. En pedagog i skolan uttrycker hur ett 
gemensamt intresse hos elev och pedagog underlättar i att bygga en relation.  
       Hur pedagogens roll som överställd barnet påverkar bemötandet ses också som 
väsentlig och delas av pedagoger i båda verksamheterna. Olikheterna i bemötandet kan 
bestå av vilka förväntningar som uttrycks via blickar, tal och pedagogers tillgänglighet. 
En uppfattning i förskolan är att rollen som vuxen i förskolan innebär en speciell 
position. En pedagog uttrycker att “Jag måste veta att jag är den som är vuxen och vad 
jag än säger så kommer det på något vis påverka, det ska man ha en ödmjuk inställning 
till och det gäller att ha blicken på sig själv” . 
           Pedagoger i förskolan förmedlar vikten av positiva förväntningar vid en 
måltidssituation genom att lyfta fram och främja det önskvärda beteendet. Från skolans 
verksamhet återberättas hur elevers intresse kan bidra till innehållet i undervisningen. 
Detta blir ett sätt att bejaka och visa nyfikenhet för eleverna.Ett synsätt som 
framkommer är hur organisatoriska svårigheter såsom städrutiner, barngruppsstorlek 
och bristfällig bemanning inskränker på barns och pedagogers möjlighet att vara 
närvarande i mötet fullt ut. En situation i förskolan beskrivs där en pedagog står ensam i 
sin barngrupp tillsammans med 15 barn vilket radikalt begränsar hens möjligheter att 
tillgodose barns behov av att bli sedda och bekräftade.  
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         Det framträder även två klart skilda uppfattningar gällande pedagogers position i 
verksamheterna i förhållande till barnet eller  eleven. En uppfattning är att du som 
pedagog förväntas göra dig jämställd med barnet medan den andra uppfattningen 
innebär att pedagogen avgör i vilka situationer hen tar en mer överordnad roll över 
barns rätt att besluta. Förskolan ses av pedagogen som en gemensam arbetsplats för 
både barn och vuxna där den vuxne inte per automatik får rollen som överordnad. 
Uppfattningen som tydligt skiljer sig från den föregående innebär att du som pedagog 
ibland behöver ha företräde att besluta för att kunna värna om barns säkerhet och lika 
värde. 
 
 

8.5      Pedagogers syn på hur makt och demokrati 
balanseras i förhållande till barn/elevers inflytande 
 
I materialet framträder sammanlagt fyra uppfattningar varav två är dominerande. Den 
första dominerande uppfattningen innebär att barnet först behöver utveckla vissa 
kvaliteter, som verksamheten kräver, innan reella valmöjligheter ges. En av dessa 
kvaliteter som ges som exempel är från skolans värld och handlar om hur elever kan 
begränsas av villkor gällande tid som till exempel vid handuppräckning där en del 
elever behöver längre betänketid. Från förskolan berättas hur barn som verbalt kan 
uttrycka sina önskemål får större fördelar i jämförelse med de barn som inte utvecklat 
likvärdig förmåga. En informant från förskolan beskriver: 
 

“När det gäller att gå över och leka mellan avdelningarna, de som redan har 
klart i sitt huvud att jag ska gå och leka med den här, medan de som är yngre som inte 
börjat leka på samma sätt men man borde ju kunna gå över och lära känna nån där, 
prova och köra deras bilar men jag tycker mig se att det blir lättare att vi säger ja det är 
klart att gå och lek med Olle och inte att vi säger gå dit och upptäck och utforska”. 

 
På liknande sätt beskrivs hur barn med annat modersmål än svenska samt barn med 
språksvårigheter också begränsas i sina möjligheter att göra egna val. En informant i 
förskolan beskriver: 

  De har möjlighet att göra egna val men kanske inte ges möjlighet, nu börjar jag ändra 
min tidigare uppfattning, jag ser nyanlända barn, de vill man ju ska ha lika värde men 
det kanske inte går, av olika skäl, barnet kanske inte förstår svenska, kanske inte 
pratar, kanske har en annan bristande kommunikation. 

 
      Den andra dominerande uppfattningen som framträder framhåller hur pedagoger 
värderar olika barns egna resurser såsom varierande lärstilar, mognad och förmågor. En 
pedagog i förskolan återger att det framförallt kan vara de äldre barnen som ges 
möjlighet att göra egna val. En respondant säger: 

 
 Omedvetet och spontant så tänker jag att det är vissa barn som alltid får göra vissa 
saker.” Vidare uttrycker samma respondant “ Jag tänker att alla ska ha samma 
möjligheter och lika värde och få göra egna val men så tror jag faktiskt att vissa barn 
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inte har samma, gud jag måste ändra mitt tankesätt, jag måste se de här barnen, att 
vissa oftare får ett nej. 
 

Från förskolan berättas hur en pedagog genom att vara lyhörd och bejakade för ett litet 
barns avsikter i en lek på så sätt stöttar barnet i att utveckla leken vilket ger bättre 
förutsättningar för framtida lek. Detta anser pedagogen främjar barnets värde även i 
gruppen. En pedagog i skolan lyfter fram hur hen anpassar i vardagen för elevers 
olikheter. Ett  exempel på en anpassning återges i detta fall, gäller en elev som lämnar 
klassen för att äta ett mellanmål. 
 
       En mindre vanlig  uppfattning omfattar hur pedagoger ser, bekräftar, motiverar och 
uttrycker förväntningar på barnet. Från skolan återges hur informanten uttrycker att det 
inte enbart handlar om att göra egna val utan också vilja göra egna val. Informanten 
formulerar att “möjligheten att göra egna val måste ju ändå utgå ifrån elevens liksom… 
vad ska jag säga.. elevens förmåga att faktiskt göra egna val eller vilja göra egna 
val”.Vidare beskrivs hur barn och elever hindras av pedagoger i att göra eget val med 
argumentet att främja likvärdiga utvecklingsmöjligheter på sikt. En pedagog i skolan 
resonerar kring fördelningen av tekniska hjälpmedel som enligt hen fördelas efter behov 
men hen ser samtidigt en risk att elever kan uppfatta det som kopplat till person. En 
informant i skolan formulerar “alltså om man säger att en har paus och då kanske den 
får ipad. Då kanske andra känner, gillar inte X mig eller något sådant”. 
 
  Från förskolan uttrycks: 
 

 Jag följer barnet och testar runt allt i miljön o det måste det ju få göra men samtidigt 
när den fasen börjar ge sig lite grann då tvärtom snäva in för att barnet liksom ska 
kunna ta nästa steg och stanna kvar lite längre, det skulle ju kunna vara ett sätt att 
begränsa  men i den begränsningen ligger en möjlighet också, till ett steg till  i 
utveckling inom den valda aktiviteten. 
 

       Slutligen framträder en mindre vanlig uppfattning där värdet av att verksamheten 
sätter mål och anpassar arbetssätten kring barns olikhet på ett strukturerat, konkret och 
gemensamt sätt. Från förskolan återges hur ett arbetssätt kring olika nationaliteter 
gemensamt planerats och genomförts på förskolans samtliga avdelningar för att främja 
allas lika värde. Arbetssättet bidrog till en större nyfikenhet på varandras olikheter och 
likheter. Slutligen berättar en pedagog i skolan att en lektionsplanering omfattar ej 
samtliga elever i klassen utan ytterligare planeringar krävs där vissa anpassningar har 
gjorts. 
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9.     SAMMANFATTANDE ANALYS 
 
 
Nedan presenteras en analysmodell i tabellform som grundar sig på resultatet i studien. 
Tabellen gestaltar  hur vi har tolkat  pedagogers uppfattning om barns möjligheter till 
inflytande från dominerande till mindre vanliga uppfattningar. Uppfattningarna är 
kategoriserade inom grupper utifrån de valda nyckelorden och jämförda mellan förskola 
och skola. 
Utifrån de inledande frågeställningarna om barns och elevers inflytande lyfte flertalet 
informanter hur pedagogers arbetssätt i att synliggöra och möjliggöra barn/ och elevers 
individuella önskemål får effekter över inflytandets uttryck och omfattning. En mindre 
vanlig uppfattning visade sig vara  beskrivningar kring hur reflektionsförmågan över 
sina egna och barns handlingar kan påverka hur metoder utformas för att främja 
inflytandet. Pedagoger i förskola lyfter även fram att rutiner, organisatoriska 
förutsättningar och säkerhetsaspekter ofta styr barns möjligheter till inflytande.  I 
förskolan formuleras även att det finns goda möjligheter till barns inflytande men dessa 
upplevs svåra att genomföra i praktiken.  
 

Perspektiv Förskola Skola 

Demokrati 
 
Från dominerande 
till  mindre 
vanliga 
uppfattningar. 

● Egna privata värderingar styr hur inflytandet 
utformas. 
 

● Demokratiskt förhållningssätt styr vilka 
reflektioner som görs  kring barns förmågor, 
kunskaper och sociala ställning. 
 
 
 
 
 

● Pedagogens syn på makt och ansvar i sin 
verksamhet  

● Egna privata värderingar styr hur inflytandet 
utformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Pedagogens syn på makt och ansvar i 
 sin verksamhet. 

  

Makt 
 
Från dominerande 
till  mindre 
vanliga 
uppfattningar 

● Barns möjlighet till att göra egna val bedöms 
utifrån  vilken kunskap som anses bli värdefull 
i framtiden. 
 
 
 

● Behov att skydda barns lek/ lärsituationer. 
 

● Möjlighet att ta eget ansvar vilar på det 
enskilda barnet. 
 

● Vikten av att pedagoger tar ansvar över barns 
förståelse av den upplevda situationen. 

 
 

● Vikten av att pedagoger reflekterar 
tillsammans om barns utvecklingsmöjligheter. 

● Pedagogers anpassning av  arbetssätt bidrar till 
att den fysiska och pedagogiska lärmiljön blir 
tillgänglig för alla barn. 
 
 
 

● Behov att skydda barns lärsituationer. 
 

● Möjlighet att ta eget ansvar vilar på det 
enskilda barnet 
 

● Vikten av att pedagoger tar ansvar över 
elevers förståelse av den upplevda situationen. 
 
 

● Vikten av att pedagoger reflekterar 
tillsammans om elevers utvecklings- 
möjligheter. 
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Relationell 
kompetens 

 
 

Från dominerande 
till  mindre 
vanliga 
uppfattningar. 

● Vikten av att vara en demokratisk och 
fostrande förebild 
 

● Oförmåga att genomföra demokratiskt fattade 
beslut  leder till att pedagoger blir bristfälliga 
förebilder. 
 

● Variera bemötandet utefter barns olikhet 
 

● Vilket ansvar som pedagogen tar i ett 
likvärdigt  bemötande av barnet. 
 

● Beroende av hur pedagogrollen som 
överordnad barnen formas. 
 

● Göra sig jämställd med barnet  
 

● Ta en överordnad roll i relationen. 

● Vikten av att vara en demokratisk och 
fostrande förebild 
 

● Oförmåga att genomföra  demokratiskt fattade 
beslut leder till att pedagoger blir bristfälliga 
förebilder. 
 

● Variera bemötandet efter elevers olikhet 
 

● Vilket ansvar som pedagogen tar i ett 
likvärdigt bemötande av eleven 
 

● Beroende av hur pedagogrollen som 
överordnad eleven formas. 
 

● Göra sig jämställd med eleven 
 

● Ta en överordnad roll i relationen. 

Makt i 
förhållande till 
demokratiska 
värden. 
 
 
Från dominerande 
till  mindre 
vanliga 
uppfattningar 

● Barnet behöver utveckla vissa kvaliteter som 
verksamheten kräver innan reella 
valmöjligheter ges. 
 

● Barns värde påverkas av hur pedagoger 
värderar olika  barns resurser såsom lärstilar, 
mognad och förmågor 
 

● Barns val kan hindras av argumentet att det 
ses gynna utvecklingsmöjligheter på sikt 
 

● Beroende av hur pedagoger ser, bekräftar och 
motiverar  samt uttrycker förväntningar på 
barnet. 
 

● Beroende om och hur verksamheten sätter 
gemensamma  mål samt strukturerar och 
planerar för barns olikhet. 

● Barnet behöver utveckla vissa  kvaliteter som 
verksamheten kräver  innan reella 
valmöjligheter ges. 
 

● Barns värde påverkas av hur pedagoger 
värderar olika barns resurser såsom  lärstilar, 
mognad och förmågor 
 

● Barns val kan hindras av argumentet att det ses 
gynna utvecklingsmöjligheter på sikt. 
 

● Beroende av hur pedagoger ser,  bekräftar och 
motiverar samt uttrycker förväntningar på 
eleven.. 
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10. Diskussion 
 
 

10.1     Metoddiskussion. 
 
Processen med att genomföra och bearbeta intervjuerna ledde till nya erfarenheter och 
kunskap. Den ansats vi valt, fenomenologisk metod, beskrivs ofta utifrån hur metoden i 
sig är utbildande (Larsson, 2011). Detta såg vi exempel på under arbetets gång då 
informanterna under intervjutillfället delvis förändrade sin uppfattning utifrån hur nya 
frågor ställdes. Samtalet gav tillfälle till reflektionstid som de uppgav inte allmänt sker 
utifrån de aktuella frågeställningarna. Vi kunde när det gäller samtal runt barns 
möjligheter att göra egna val i förhållande till barns lika värde uppmärksamma hur de 
uttryckte egen förvåning över att de började ändra sitt synsätt beroende av vilka 
perspektiv som lyftes i samtalet. När enbart barns egna valmöjligheter diskuterades var 
uppfattningen annorlunda än när de strax efter funderade över valmöjligheterna i 
förhållande till barns lika värde. Vi kopplade då samman frågeställningar utifrån 
perspektiven makt och demokrati  men fortfarande i förhållande till barns inflytande. Vi 
kunde även konstatera att de heller inte var vana att fundera över dessa två begrepp 
samtidigt vilket gjorde att de behövde fundera extra länge över dessa kombinerade 
perspektiv. I samband med detta blev också utökade och förändrade frågeställningar 
från oss eftersom det gäller att individuellt bemöta och säkerställa gemensam  förståelse 
över ämnesområdet. Vi kunde samtidigt förstå att det också upplevdes svårt att 
formulera tankar beroende av att de uppfattningar de trodde sig ha plötsligt utmanades.  
          Ytterligare en reflektion i samband med detta var även hur olika pedagogers sätt 
att agera och formulera sig under intervjutillfället färgade vår egen syn över dennes 
budskap. Vid senare tillfälle när materialet transkriberades och tolkades uppstod hos oss 
andra tankar som visade på en mer nyanserad och reflekterande bild över informantens 
uppfattningar. Detta tolkar vi som ett uttryck för hur starkt påverkande det visuella 
intrycket har på mötet mellan människor och hur detta generellt kan bidra till 
missuppfattningar.  
                 Metoden för vårt arbete har diskuterats utifrån de erfarenheter vi samlat 
under arbetets gång. Dessutom har den kvalitativa analysarbetet diskuterats eftersom det 
innebär både en metod och ett analysarbete i att tolka informanternas formuleringar.  I 
detta ligger att reflektera runt hur vår egen påverkan i att skapa uppfattningskategorier, 
och därigenom förhålla oss till vårt eget sätt att värdera pedagogers ord, får stor 
inverkan i hur ett resultat framträder. Här behöver vi vara ödmjuka inför den fina 
skillnaden mellan hur våra tolkningar gjorts mellan olika kategorier av uppfattningar. 
Detta påverkar hur vårt resultat kommer att framträda vilket senare bildar grund för hur 
analys och diskussionsarbetet utfaller. 
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10.2  Diskussion av analys 
 
Här följer diskussionsdelen av vår analysmodell där vi kopplar tidigare forskning och de 
teorier som är intressanta i analysen av vårt resultat. Våra nyckelord leder oss medan 
den avslutande sammanfattningen väver ihop de olika kategorierna samt analyserar de 
specialpedagogiska perspektivet i studien. 
 
Inflytande 
Kring pedagogers uppfattning om barn och elevers inflytande framträdde inledningsvis 
två dominerande och jämnt fördelade uppfattningar mellan förskola och skola. Den 
första beskriver hur pedagogers arbetssätt synliggör och möjliggör barn och elevers 
individuella önskemål. Här ser vi kopplingar till hur Westlund (2011) beskriver de 
mellanmänskliga relationernas betydelse där individen i sig själv genom det individuella 
inflytandet känner trivsel och ges förutsättningar till bättre självbild. Detta tolkas som 
ett gott skäl till att värdet av det individuella mötet inte ska underskattas. Samtidigt ser 
forskarna (Pramling, Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016; Karlsudd 2015) 
risker med hur den kollektiva arenan tappat fäste, speciellt i de nordiska länderna, vilket 
innebär att pedagogers strävan att följa enskilda barns lärande därmed utmanar hur mål 
för gruppens lärande har möjlighet att både genomföras och följas upp. Våra frågor till 
pedagogerna utifrån begreppet inflytande besvarades oftast runt berättelser kring 
individuella barn även om villkoren omfattade gruppen. Den andra dominerande 
uppfattningen hos pedagogerna beskriver hur pedagogers demokratiska värderingar 
påverkar inflytandet hos barnen. Biesta (2006) framhåller det väsentliga i att utbilda 
både för och genom demokrati. Han ser demokrati både som innehåll i 
utbildningssammanhang men även som metod för hur utbildningen ska genomföras. 
Detta tydliggörs med förklaringen att det bästa sättet att utbildas i demokrati är att få 
delta i demokratiska sammanhang.  Dewey (Sjöden & Englund 1999) beskriver med 
orden förenande livsform ett sätt att visa inte bara hur något är utan även hur något blir 
till i sammanhang med andra. Detta ger indikationer om att det är de demokratiska 
värderingarna och inte vilka värderingar som helst som verksamheten ska formas ifrån. 
        Ett fåtal informanter lyfter fram hur pedagogers reflektionsförmåga över sina egna 
och barns handlingar kan påverkar hur metoder utformas för att främja inflytandet. 
Detta såg vi som något anmärkningsvärt då vi förutsatte att ett reflekterande 
förhållningssätt skulle vara mer vanligt. Vi tolkar Pouwels & Biestas (2017) 
tankegångar kring vikten av oliktänkande i utbildningssammanhang som ett sätt att 
främja demokratisk utveckling inom utbildning. Detta innebär att samhällets variation 
av värderingar behöver också synliggöras i utbildning. Slutligen upplevde 
informanterna att rutiner, organisatoriska förutsättningar och säkerhetsaspekter ofta styr 
barns möjligheter till inflytande. Enligt en svensk forskningsstudie (Pramling 
Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016) beskrivs hur pedagoger upplever 
meningsskapande i förskolan där barns möjligheter till inflytande väger tungt. I deras 
studier beskriver pedagoger svårigheter att nå läroplansmålen utifrån barngruppens 
sammansättning och storlek.  
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Demokrati 
Pedagogerna uttryckte varierade uppfattningar om hur barns möjligheter till inflytande 
påverkas ur demokratiska perspektiv. En uppfattning dominerade dock utifrån 
förskolans verksamhet. De menar att det demokratiska förhållningssättet styrs av vilka 
reflektioner som görs kring barns och elevers förmågor, kunskaper och social ställning. 
Vi kunde i den tidigare forskningen (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 
Hellman 2016;  Elvstrand  2009 ) hitta pedagogers beskrivningar av  hur den ultimata 
gruppen gestaltades i både förskola och skola. Ord som självgående, bra fördelning 
mellan kön, ålder och etnicitet återgavs av forskarna. Dessutom framgår att tystlåtna 
barn och barn i behov av särskilt stöd ej ges likvärdiga demokratiska möjligheter. 
Ytterligare en vanlig uppfattning  som även delas av skolans pedagoger var att 
pedagogers egna värderingar styr hur inflytandet utformas. Vi tolkar Arendts (Biesta 
2003) tankegångar kring att utgå från handling här och nu vilket innebär att 
meningsskapande ska ske och motiveras i nuet. Om pedagogers egna ofta privata 
värderingar styr och bedömer vad som är meningsskapande både i nuet och i framtiden 
ser vi en möjlig risk för att en likvärdig utbildning inte kan genomföras utifrån ett 
demokratiskt perspektiv. 
 
Makt 
Gällande hur pedagoger ser på makt i förhållande till barn och elevers inflytande 
framträdde en uppfattning som var något mer vanligt förekommande i skolan. 
Uppfattningen beskriver hur pedagoger anpassar arbetssätt så att den fysiska och 
pedagogiska lärmiljön blir tillgänglig för alla elever. I den forskning vi tagit del av 
(Elvstrand 2009; Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams 2016; Quennerstedt 2015) 
går det att utläsa hur inflytandet är ojämnt fördelat och framför allt individualiserat. Ur 
ett likvärdighetsperspektiv visar resultatet att inflytandet styrs av egenskaper som ålder 
och andra karaktärsdrag. Från förskolan var uppfattningen att barns egna val bedöms 
utifrån vilken kunskap som kan anses blir värdefull i framtiden något mer vanlig. Vi 
tolkar pedagogernas bedömning på liknande sätt som Palla (2011). Författaren beskriver 
hur möjligheter att fostra i förskola och skola skapar goda samhällsmedborgare som 
bidrar till att hålla ihop samhället. På så sätt kan makten ses produktiv genom att ge 
barn och elever bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Detta bekräftas av våra 
informanter som beskrev pedagogers ansvar att skydda barn och elevers lär- och 
leksituationer. Däremot uttrycktes även den motsatta uppfattningen att möjligheten att 
ta eget ansvar ofta vilar på det individuella barnet och eleven. Här ser vi likheter med 
hur Kant (Biesta 2003) ser på subjektet  utifrån förväntningarna att alla besitter samma 
förmåga till rationellt tänkande utan vägledning från någon annan. Några få pedagoger i 
verksamheterna ser sitt ansvar för barnets förståelse av den upplevda situationen som 
betydelsefullt samt vikten av att pedagoger reflekterar tillsammans om barn och elevers 
utvecklingsmöjligheter. Några grundläggande begrepp som vi tagit del av i teorier och 
tidigare forskning (Aspelin & Persson 2013;  Rökenes & Hanssen 2016) är 
kommunikation, dialog och interaktion. Innebörden av begreppen omfattar förståelse 
och möten mellan människor på ett ändamålsenligt sätt där den andres intressen tas 
tillvara. Här förvånades vi över att så få pedagoger uttryckte vikten av ett reflekterande 
förhållningssätt där respekten för integriteten och autonomi lyftes fram.  
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Relationell kompetens 
Ett flertal uppfattningar från båda verksamheterna lyfte fram det ansvar som en 
demokratiskt och fostrande förebild omfattar gällande relationell kompetens i 
förhållande till barns inflytande. Biesta (2003) relaterar till Deweys förenade livsform 
där också definitionen inte endast kan ses som något som är, utan något som blir till i 
interaktion med andra. Palla (2011) konstaterar att makt alltid är närvarande men 
situationen påverkar vilken form av makt som utövas. Här ser vi hur begreppen makt 
och ansvar är nära kopplade till varandra. Biesta (2003) lyfter två sätt att förstå 
relationen mellan demokrati och utbildning, utbildning för och genom demokrati. I vår 
studie framkom uppfattningar som stödjer tankesättet att utbildning sker genom 
demokrati. Våra informanter uttryckte  svårigheter som finns i verksamheten när 
demokratiskt fattade beslut ej genomförs i praktiken på grund av privata värderingar 
som inte överensstämmer med det beslutade. Här sågs stora hinder som pedagog att 
agera som en demokratisk förebild. Stensmo (2016) formulerar tankegångar mellan 
makt och frihet där författaren beskriver hur makt inom utbildningssammanhang kan 
verka demokratiskt fostrande som en väg till att på sikt kunna nyttja friheten.  
          Ytterligare en inställning som återges är betydelsen av att pedagoger varierar 
bemötandet utifrån barn och elevers individuella olikheter. Aspelin & Persson (2013) 
beskriver Jag-Du relationen som ömsesidig och där ett erkännande av varandra som 
levande väsen framhålls. Här ser vi pedagogers sätt att bemöta de unika barnet och 
eleven utifrån deras individuella olikheter. I övrigt framträdde inställningen att 
beroende av vilket ansvar pedagogen tar för att bemöta barn och elever likvärdigt samt 
att rollen som överordnad barnet eller eleven får konsekvenser för hur likvärdigt 
bemötandet blir.  Margonis (2011) lyfter tanken att fokus bör i högre utsträckning riktas 
mot kvaliteten och metoderna i utbildningsrelationerna och mindre mot elevers 
förväntade förmågor utifrån deras sociala sammanhang. Vidare stödjer vi vårt 
resonemang på Aspelins(2017) teori om det konventionella och interpersonella 
perspektivet och där författaren anger vikten av att dessa perspektiv balanseras för att 
det bildande uppdraget ska kunna genomföras. Ett konventionellt perspektiv tolkar vi 
som en pedagog som intar en mer överordnad roll i en kollektiv arena än i det 
individinriktade interpersonella perspektivet. 
           Pedagoger beskrev även hur organisatoriska svårigheter kan påverka ett 
professionellt bemötande. Tidigare forskning  (Pramling Samuelsson, Williams, 
Sheridan & Hellman 2016) uppvisar belägg för att gruppstorlekar har påverkan gällande 
barns möjligheter till anknytning och tillit samt att pedagogers tillgänglighet riskeras. 
Avslutningsvis var det två inställningar som var markant differentierade. Den första var 
att pedagoger förväntas göra sig jämställd med barnet, den motsatta att den vuxne 
ibland måste ta en överordnad roll. Palla (2011) hänvisar till Focaults teorier om makt 
hur den finns och skapas i varje stund och relation. Makt skall studeras utifrån 
perspektivet hur snarare än vem eller varför. Motstånd är en naturlig del i kontexten och 
är inget som bör undvikas. Därför anser att en pedagogs överordnade roll är en självklar 
del i en relation inom utbildning. 
 
Makt och demokrati 
I det sammanfattande resultatet kring hur makt i förhållande till demokratiska 
värderingar påverkar barns möjligheter till inflytande dominerade två uppfattningar. 
Den första innebär att barnet behöver utveckla vissa kvaliteter, som verksamheten 
kräver, innan reella valmöjligheter ges. Forskning (Elvstrand 2009; Pramling 
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Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016) från såväl skola som förskola återger 
liknande berättelse där möjligheter till inflytande bör förtjänas. Detta innebär att barn 
och elever behöver inneha vissa kvaliteter som pedagoger uppmuntrar vilket leder till 
att barn och elevers möjligheter till inflytande blir ojämlikt. Lillvist, Sandberg, Björck 
Åkesson & Granlund (2009) konstaterar i sin forskning att exempelvis social kompetens 
beskrivs utifrån individuella förmågor och mindre utifrån kontextuella faktorer. I detta 
synsätt kan vi dra paralleller till Kant (Biesta 2003) där individperspektivet beskrivs på 
liknande sätt, där materiella, sociala eller politiska villkor inte tas hänsyn till. Enligt hur 
Stensmo (2007) beskriver  det nära sambandet mellan makt och frihet förstås hur 
möjligheterna att ta del av det som erbjuds kräver både kunskap och förmåga för att få 
tillträde till valmöjligheten. Den andra dominerande uppfattningen innebär att barns 
värde påverkas beroende av hur pedagoger värderar olika barns egna resurser såsom 
varierade lärstilar, mognad och förmågor. Resultat från flera forskningsstudier (Lillvist, 
Sandberg, Björck Åkesson & Granlund 2015; Quennerstedt 2015; Pramling 
Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016; Elvstrand 2009) visar 
samstämmighet gällande pedagogers beskrivningar av barn och elever utifrån 
individuella förmågor och kategoriseringar men mindre utifrån kontextuella faktorer. 
Författarna skriver även fram hur pedagogers teoretiska grundsyn till stor del omfattar 
ålders och könsinriktat tänkande vilket inte stöds av läroplanens konstruktivistiska 
perspektiv där miljön och interaktionen är centrala delar.  
 
Bland uppfattningarna som var jämnt fördelade bland informanter och verksamheter 
lyfts varierande aspekter upp. Här beskrivs att barns egna val kan hindras med 
argumentet att det kan främja utvecklingsmöjligheter på sikt samt betydelsen av hur 
pedagoger ser, bekräftar och motiverar samt uttrycker förväntningar på barnet. När det 
gäller utvecklingsmöjligheter på sikt ser vi en skillnad med hur Arendt (Biesta 2003) 
beskriver subjektivitet som någonting som ska motiveras i nuet. Ett annat synsätt på 
subjektivitet skriver samma författare fram i Dewey´s tankegångar om miljön som en 
avgörande faktor för att uppnå individers framtida fulla potential. Aspelin (2017) lyfter 
fram sambandet mellan motivation och det relationella synsättet i Skandinavien. Detta 
menar författaren har en avgörande betydelse för hur föräldrar och elever upplever sig 
bemötta vilket leder till högre motivation hos eleverna. Till ovanstående resonemang 
blir det intressant att koppla Quennerstedt & Quennerstedt (2014) och deras 
tankegångar för att möjliggöra ett fullgott utbud av de mänskliga rättigheterna (Förenta 
nationerna 1945-2008) för alla barn och unga bör de finnas inbyggda i de sociala 
nätverk där de befinner sig. Slutligen lyftes även betydelsen av att verksamheten sätter 
gemensamma mål samt strukturerar och planerar efter barns olikhet. I vår teoridel finns 
forskning (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016; Quennerstedt 
2015) som återger berättelser om hur målen i läroplanen är svåra att nå eftersom 
barngruppen inte är sammansatt på ett tillräckligt homogent sätt. Det här tolkar vi som 
att pedagoger inte strukturerar och planerar efter barn och elevers olikhet. Dessutom 
framgår att pedagogers vetskap och återkommande samtal om barns svårigheter med 
turtagande och äganderätt, inte leder till förändrad planering eller målsättning  för 
verksamheten. 
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10.3 Specialpedagogiska konsekvenser och 
implikationer 
 

I den sammanfattande analysen väljer vi att lyfta några uppfattningar som vi finner 
extra intressanta utifrån vårt syfte med studien samt med hänsyn till våra 
problemformuleringar. De valda uppfattningarna delas av många men vi lyfter även mer 
ovanliga uppfattningar som förvånade oss att inte fler uttryckte. I den tidigare refererade 
forskningen framkommer hur pedagogers oreflekterade  teoretiska grundsyn styr deras 
tankar och handlingar. Denna teoretiska grundsyn har inte stöd i den svenska läroplanen 
för förskola och skola som bygger på en mer konstruktivistisk grund där biologiska 
förutsättningar har mindre betydelse i förhållande till lärmiljön och de pedagogiska 
sammanhangens påverkan. Det här förvånar oss eftersom läroplanen borde vara mer 
implementerad och förankrad i såväl förskola som skola. I vårt resultat framgår ett 
flertal konsekvenser som vi tolkar bottnar i att det finns en motsättning mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan. En konsekvens som flertalet informanter 
uttryckte omfattar hur barn och elevers naturliga variationer framställs som hinder för 
att nå läroplansmålen specifikt gällande inflytande. Här framställs gruppens olikheter 
som ett hinder för att uppfylla individuella barn och elevers behov. Anmärkningsvärt 
framhöll även flertalet informanter uppfattningar som kan tolkas att inflytandet behöver 
förtjänas. Detta innebär att barn och elever behöver inneha vissa kvaliteter som leder till 
kunskap och förmåga till ansvarstagande för att kunna nyttja rätten till inflytande. 
Ytterligare en konsekvens som förvånar oss är hur arbetet för barns lika värde och 
demokratisk bildning riskeras när pedagogers privata värderingar får företräde framför 
demokratiskt fattade beslut. Detta innebär att pedagogers roll som demokratisk förebild 
inte realiseras.  
 
I vårt resultat uttrycktes två skilda sätt att se på sin roll som pedagog. Ett sätt framstod 
som ett mer jämställt och politiskt korrekt sätt och har ett starkt stöd i läroplanerna. Det 
andra sättet tydde på en mer överordnad roll som  informanten uttryckte med större 
försiktighet och där situationerna krävde ett berättigande. Här funderar vi kritiskt kring 
pedagogers ansvar i förhållande till barns olika förutsättningar att förstå och nyttja sina 
rättigheter, i förhållande till barns lika värde, om ansvaret fördelas jämlikt mellan barn 
och pedagoger.  
 
Vi vill även lyfta vår tolkning av hur subjektet framstår i våra informanters berättelser. 
Flera uppfattningar tyder på att barn och elever i utbildning förväntas vara rustade med 
olika specifika kvaliteter  samt att de utan reell vägledning förutsätts vara mottagliga för 
lärande och utveckling. Utifrån de olika framställningarna av subjekt ser vi här Kants 
synsätt framträda. När vi tar del av Arendts tankegångar kan vi se att dessa inte 
representeras i vårt material. Utifrån detta funderar vi över hur barn och elevers 
meningsskapande i nuet, som anses främja motivation och förståelse, leder till för 
konsekvenser för de de barn och elever som ännu inte besitter förmågan att förstå 
betydelsen av ett långsiktigt lärande.  I våra informanters berättelser framträdde det 
individuella barnet i majoriteten av uppfattningarna. Det kollektiva lärandet framträdde 
inte som en betydande del i deras utsagor. Dewey ser på subjektiviteten företrädesvis i 
ett socialt sammanhang där kollektivet har en framträdande roll i att båda fostra och 
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utbilda. Det här tolkar vi som att dagens förskola och skola har glidit ifrån den 
kollektiva lärplattformen som Dewey förespråkar. Vidare har våra tankegångar rört sig 
kring vikten av reflektion i arbetslag. Dessvärre ser vi i informanternas beskrivningar att 
förvånansvärt få lyfter fram betydelsen av reflektionstid. Vi har sett i tidigare forskning 
att det pedagoger uppmärksammar kring barn och elevers utvecklingsområden sällan 
leder till en förändrad planering eller målsättning som främjar barn och elevers 
utveckling och lärande enskilt och i grupp. Utifrån denna kunskap ser vi ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv hinder för att främja och skapa en likvärdig förskola och 
skola som omfattar kollektivets alla individuella olikheter. 
  
Avslutningsvis ser vi två  utvecklingsområden inom förskola och skola för att 
säkerställa barns och elevers likvärdiga möjligheter till inflytande. Det första omfattar 
vikten av pedagogens egen reflektion kring sitt arbete och bemötande av barn och 
elever utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Vi menar att den reflektionen ska vara en del 
av grunden för arbetslagets återkommande planering och målsättning för verksamheten 
tillsammans med de behov som arbetslaget identifierar i barn- eller elevgruppen. Den 
arbetsgången skulle främja en organisering av verksamhetens lek- och lärsituationer 
samt rutiner efter barns och elevers naturliga variationer. Den skulle framhålla barn och 
elevers olikheter som en tillgång istället för ett hinder  Det andra utvecklingsområdet 
gäller pedagogens roll. Några informanter uttryckte sig med försiktighet kring att, vid 
särskilda tillfällen, anta en överordnad roll vilket förvånade oss. Den konstruktivistiska 
grunden i förskolans och skolans läroplaner framhåller att barn och elever ska ges 
möjligheter till inflytande och ansvarstagande. Här menar vi att pedagogens roll som 
överordnad och ansvarsfull vuxen blir avgörande för att garantera alla barns och elevers 
rätt till likvärdiga möjligheter att göra sina röster hörda i demokratiska sammanhang. 
Ett viktigt framtida forskningsområde i ämnet skulle vara att göra studier ur ett 
likvärdighetperspektiv, riktade direkt till barn, för att ta reda på vilka uppfattningar barn 
har gällande sina egna möjligheter till inflytande. 
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Missivbrev till förskolechef/ rektor 
Datum 17/ 5-2018 

 

Vi  heter Titti Linder och Marie- Louise Johansson och studerar på 

Specialpedagogprogrammet i Växjö.  

 

Vi genomför nu vårt självständiga arbete under den avslutande delen av 

utbildningen. Detta innefattar ett examensarbete som är forskningsbaserat och 

inriktat på barns inflytande i förskola och skola. För att  lyckas genomföra detta 

har vi valt att  göra  kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare/ lärare 

inom er verksamhet.  Vi utgår i dessa  intervjuer från  de  etiska  krav  som 

används vid en studie. Informationskravet  innebär  att  den  som  deltar i 

insamling  av  data  ska  få  information  om studiens  syfte.  Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna själva får  bestämma  över sin  medverkan  i intervjun. 

Konfidentialitetskravet  innefattar  att  de  som deltar i studien kommer 

behandlas konfidentiellt. Med andra ord kommer vi inte  ge  ut  någon 

information  kring  de  lärare som medverkar  i  vår  studie.  Det  sista  kravet  är 

nyttjandekravet, vilket  betyder  att  insamlad informationen enbart kommer 

användas  för  undersökningens  ändamål.  För  att  vår  studie  ska kunna 

uppnå  trovärdighet  och för att  få  ett  så  rikt material  som  möjligt kommer vi 

intervjua  tre förskollärare / lärare inom ert verksamhetsområde.  
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Missivbrev till förskollärare/ lärare 
 
Till:  
Datum: 17/5- 2018  
 
 
Vi  heter Titti Linder och Marie- Louise Johansson och studerar på 
Specialpedagogprogrammet  på Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
Under vårt självständiga arbete ingår att göra en forskningsbaserad studie och vårt valda 
ämnesområde är barns inflytande inom förskola och skola. För  att  lyckas genomföra 
detta har vi valt  att  göra  kvalitativa  intervjuer  med  verksamma lärare och 
förskollärare. Vi utgår från  de  fastställda etiska  krav som skall användas vid en studie.  
Informationskravet  innebär att  den som väljer att delta  i  insamling av data ska  få 
information  om vad studien syftar till.  Samtyckeskravet innebär att de deltagande 
själva  får  bestämma över sin  medverkan  i intervjun.  Konfidentialitetskravet 
innefattar att alla som  deltar  i  studien  kommer  behandlas konfidentiellt. Vi kommer 
med andra ord inte  ge  ut  någon information kring de  lärare/ förskollärare  som 
medverkar  i vår  studie.  Det återstående kravet  är  nyttjandekravet, vilket  betyder  att 
den insamlade informationen enbart kommer användas  för  undersökningens ändamål. 
Vi är tacksamma  för  att du vill bidra till vår studie.  Det  betyder  mycket för oss. 
 
Med vänlig hälsning 
Titti och Mari- Louise 
 
 
Om  du vill nå oss finns vi på tel.nr;   Titti                xxxxxxxx 
                                                           Mari- Louise   xxxxxxxx 
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Bilaga C. 
  
Fenomenografisk intervjuguide till förskollärare och lärare. 
 
 
Intervjufrågor. 
 
1.  Hur har din väg till ditt yrkesval sett ut? 

 

           Följdfrågor; antal år i yrket, utbildningsår mm, anledning? 

 

 

 2.   Hur skulle du beskriva dig som pedagog? 

 

 

 

3.    Vad anser du om barns möjligheter att påverka i förskolan?  

 

           Följdfrågor; Kan du berätta mer…(probing) 

                                Nickande…….(ickeverbal probing) 

 

 

4.     Hur tänker du kring alla barns lika värde i förskolan?  

             Följdfrågor; Kan du berätta mer….(probing) 

                                Nickande….. (ickeverbal probing) 

 

 

 

5.   Hur tänker du kring barns möjligheter att göra egna val i förskolan?  

              Följdfrågor; Kan du berätta mer….(probing) 

                                Nickande……(ickeverbal probing) 

 

 

6.   Hur tänker du kring bemötande av barn i förskolan?  

 

              Följdfrågor ; Kan du berätta mer…(probing) 

                                Nickande….  (ickeverbal probing) 
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7.  Vad anser du om barns möjligheter att göra egna val i förskolan i förhållande till 

barns lika värde? 

 

             Följdfrågor; Kan du berätta mer….(probing) 

                                  Nickande…. (ickeverbal probing) 

 

 

 

8.  Hur tänker du kring barns möjligheter att påverka i förskolan i förhållande till 

pedagogers bemötande av barn ?  

 

 

                    Följdfrågor; Kan du berätta mer…(probing) 

                                         Nickande… (ickeverbal probing) 

 

 

 

 

9.   Hur uppfattar du de generella attityderna på din arbetsplats utifrån de olika 

begreppen;  

Påverkansmöjligheter och pedagogers bemötande.  

Barns lika värde och barns valmöjligheter. 

 

                   Följdfrågor; Kan du berätta mer…  (probing) 

                                        Nickande…...ickeverbal probing) 
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