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1 Inledning

I dagens samhälle talas det mycket om inflytande. Alla i samhället ska få inflytande över det 

mesta som exempelvis arbetet i förskolan. I förskolan får samhället mer inflytande då det 

bland annat skickas ut blanketter till föräldrarna över vad som kan förbättras i verksamheten. 

På förskolorna i Växjö kommun poängteras även vikten av barns inflytande i förskolan 

(Växjö kommun, 2005). 

Barns inflytande i förskolan är ett begrepp med många innebörder. Det kan handla om allt 

från nationella, kommunala och lokala beslut till att få välja vilken frukt som ska ätas till 

mellanmålet. I Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2005) och FN: s barnkonvention 

(Modigh, 2003) tas det upp att barnen efter hand som dom mognar ska få mer inflytande i 

samhället och därmed även i förskolan.

Vi har märkt att en del förskolor arbetar med inflytande som ett prioriterat mål under ett år, 

vilket sedan redovisas i kvalitetsredovisningen. Nästa år har förskolan ett nytt prioriterat mål 

som all energi läggs på och målet från föregående år är inte längre någon del av 

verksamheten. Förskolan är dock barnens vardag och enligt styrdokumenten ska förskolan 

spegla samhället och fostra barnen till demokratiska medborgare. Det medför att inflytande 

blir en viktig aspekt i vardagen och i arbetet med barnen i förskolan.

Med det här som bakgrund har vi valt att undersöka barns inflytande i förskolan. 

Läroplanen för förskolan tar upp vikten av inflytande i den pedagogiska verksamheten. Vi vill 

undersöka det här både från barnperspektiv (där den vuxne utgår från vad den tror barnet vill 

eller behöver) och ett barns perspektiv (där den vuxne ser och läser av vad barnet vill eller 

behöver). Vilket förhållningssätt har pedagogen, sett ur de här två perspektiven, i förskolan? 

Även Arnér och Tellgren (2006) talar om barns perspektiv och utgår då från barnens 

perspektiv, med det menar de att det är barnens egna synsätt och behov. Vidare menar 

författarna att barnperspektiv utgår från den vuxnes perspektiv att se på barnet. Vi vill även ta 

reda på pedagogens syn på vad inflytande är, hur inflytandet i förskolan kommer till uttryck

och vad barnen ska få inflytande över. 
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2 Syfte/Problemformulering
Syftet med vårt arbete är att undersöka barns inflytande i förskolan. Hur det sker i förskolan 

och utifrån vems perspektiv? Vi anser att det är intressant att se inflytande utifrån barns 

perspektiv respektive barnperspektiv. 

 Vi vill också undersöka vad barnen får ha inflytande över i förskolan. Vi har därför 

kommit fram till följande frågeställningar:

- Vilken är barnens respektive pedagogernas syn på inflytande?

- Hur kommer inflytandet till uttryck i verksamheten?

- I vilka avseenden speglar pedagogernas förhållningssätt till barnen - barnperspektiv 

respektive barns perspektiv?

- Vad vill barnen ha inflytande över?
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3 Begreppsdefinitioner
Vi har valt att definiera följande begrepp: inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv. 

3.1 Inflytande
När vi skriver inflytande i vårt arbete menar vi något som vi valt att kalla för medinflytande. 

Med det menar vi att barnen ska vara med och bestämma, inte bestämma själva utan alla ska 

få vara med och uttrycka sin åsikt i barngruppen. Det är viktigt att ett bestämmande eller 

beslut sker gemensamt så att alla få känna sig delaktiga i det som bestäms. I vårt arbete har vi 

valt att skriva inflytande för att det står benämnt som inflytande i styrdokumenten, Lpfö 98, 

och i annan litteratur. 

3.2 Barns perspektiv 
Ett barns perspektiv utgår från barns eget tänkande och tyckande om vad de själva vill och 

behöver. För att kunna ta del av barns perspektiv krävs det bland annat att barnen ifråga har 

en förmåga att kunna uttrycka sig så att vuxna förstår deras behov och vilja. För att en 

pedagog ska kunna inta ett barns perspektiv krävs det att se med ett barns ögon ur deras 

perspektiv. För att kunna synliggöra barnens perspektiv krävs det att man för samtal med dom 

för att till större del kunna förstå deras tankar och behov. Barns perspektiv kan se ut på väldigt 

många olika sätt då barn har olika villkor och förutsättningar. En annan faktor till att barn kan 

ha svårt att uttrycka sig kan vara att de kommer ifrån olika kulturer (Arnér & Tellgren, 2006).

3.3 Barnperspektivet
I barnperspektivet utgår man ifrån vad vuxna tror att barn vill och behöver. Det här begreppet 

skapar och har många innebörder då barn själva inte alltid kan göra sin röst hörd. De vuxna 

tror att de vet vad barn behöver. Vuxna tänker generellt över vad barn vill och behöver och 

därför dras slutsatsen att alla barn har samma behov (Arnér & Tellgren, 2006).
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4 Bakgrund
I vår bakgrund anser vi att det är viktigt att utgå ifrån FN: s barnkonvention då vi anser att det 

är centralt att ta upp vad den säger om barns rättigheter till inflytande och självbestämmande.

Vidare har vi tagit upp om lärarnas och förskolans samhällsuppdrag och vad det innebär. 

Även styrdokumenten på nationell, kommunal och lokal nivå tas upp för att få en så vid bild 

som möjligt över arbetet med inflytande i förskolans värld.  Vi har även valt att göra en 

koppling mellan styrdokumenten och kvalitetsredovisningen på de tre nivåerna nationell, 

kommunal och lokal. 

4.1 FN: s barnkonvention
I artikel 12 från FN: s barnkonvention står det att de barn som klarar av att bilda egna åsikter 

ska ha fri rätt att få uttrycka det här i frågor som rör dem. I förhållande till barnens ålder och 

mognad avgörs betydelsen i det de säger. Barnet ska ges möjlighet att höras, antingen genom 

att de framträder själva eller genom en företrädare. När det gäller barn och allt det som rör 

dem ska deras bästa alltid komma i första hand (Modigh, 2003).  

4.2 Lärarnas och förskolans samhällsuppdrag
Alla lärare, förskollärare som tidigare- och senarelärare, har två gemensamma uppdrag.

Orlenius (2001) nämner de här två uppdragen som kvalifikation och socialisation. Med 

kvalifikation menas att skolan ska ha kvalitet på sitt ämnesinnehåll och att lära eleverna att 

anpassa sig och leva tillsammans i livets förutsättningar och villkor. Med socialisation menas 

att lärarna ska rusta eleverna till att kunna möta samhället och de krav som ställs på dem. 

Eleverna ska lära sig leva som medvetna och ansvariga medborgare och de ska anpassas till 

de normer och regler som finns i samhället (a.a). 

4.3 Nationella styrdokument
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, under kapitel 2.3 ”Barns inflytande” står det att grunden 

för demokrati läggs i förskolan. Barnen ska efter hand som de utvecklas och klara av, få ta 

ansvar för sina handlingar. Barnen ska få påverka verksamhetens innehåll, arbetssätt och få 

vara med att utvärdera. ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planering av den pedagogiska 

verksamheten.” (Lpfö 98 s. 10). 



8

De strävansmål som finns i Lpfö 98, antyder att barnen i förskolan ska få möjlighet att 

påverka sin situation genom att de utvecklar förmågan att uttrycka tankar. Barnen ska 

utveckla förmågor att handla demokratiskt och förstå innebörden av dem genom samarbete 

och beslutsfattande. 

Riktlinjer som pedagogerna ska följa är att dom ska få barnen att utveckla förmågan att 

utöva inflytande och ta ansvar. Pedagogerna ska även, enligt Lpfö 98, arbeta för att barnens 

åsikter och uppfattningar respekteras. De rättigheter och skyldigheter som finns i ett 

demokratiskt samhälle ska barnen förberedas över och göras delaktiga i. Även Jonstoij & 

Tolgraven (2001) talar om samhällets betydelse då förskolan inte ska ses som isolerad från 

omvärlden utan en verksamhet som är öppen mot samhället, då den påverkas av samhället och 

tvärtom.    

Jonstoij & Tolgraven (a.a) påstår att Reggio Emilias teori har påverkat den svenska 

läroplanen för förskolan när det gäller barn som kultur och kunskapsskapare. De anser att det 

är det rika och kommunicerande barnet som ska finnas i tankarna när man läser den svenska 

läroplanen, dvs. det barn i Reggio Emilia pedagogiken som nämns vid ”det rika barnet”. Med 

begreppet ”det rika barnet” menar Malaguzzi ett barn som skapar sina egna kunskaper i ett 

nära samarbete med pedagogerna (Dhalberg & Åsén, 1998). 

4.4 Kvalitet i förskolan
I Allmänna råd (2005) för förskolan står det att personalen bör stödja och uppmuntra barns 

inflytande och att barnen ska ta ansvar för sina handlingar. Det står även att personalen ska 

skapa situationer där barns inflytande och delaktighet ska synliggöras och att barnen ska få 

uttrycka vad som för dom är roligt och meningsfullt, det oavsett kön, ålder, kulturell och 

social bakgrund.  

Genom observationer, samtal och dokumentation kan personalen uppmärksamma 

barngruppen såväl som det enskilda barnet och ta reda på deras intressen, behov och 

intentioner som barnen ger uttryck för på olika sätt. Vidare talar Allmänna råd (2005) om att 

en grundförutsättning för att barn ska kunna påverka det som sker i förskolan och föra sin 

egen talan är delaktighet. Viktigt är att personalen lyssnar på barnen och då försöker närmar 

sig barns perspektiv. I den här processen är det väsentligt att ha tillit till barnen och 

förväntningar på att barnen klarar av olika saker med personalens stöd. 

Det förhållningssätt som personalen har är avgörande när det arbetas med inflytande i 

vardagen. Det krävs att personalen är medvetna om det här och att de skapar förutsättningar så 
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att barnen kan involveras. För att personalen ska kunna arbeta med inflytande och delaktighet 

på ett bra sätt krävs det att personalen är lyhörd och att de visar respekt när barnen uttrycker 

sin vilja. Vidare står det att personalen ska ge barnen förtroende och genom det lär dem sig att 

ta ansvar och konsekvenser av sitt handlande.  

Ett hinder för att inflytande ska fungera i verksamheten är de stora barngrupperna. Det 

leder till att personalen i större grad måste styra verksamheten för att den ska fungera på ett 

bra sätt (Skolverket, 2005).

4.5 Kommunala styrdokument
Alla barn ska, enligt skolplanen för Växjö kommun, få möjlighet till inflytande, att mötas med 

respekt och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den psykosociala miljön ska 

präglas utav ett demokratiskt förhållningssätt där personalens och elevernas möjligheter till 

dialog och inflytande är viktigt. Alla skolor i Växjö kommun ska forma en överenskommelse 

som talar om skolans (där även förskolan ingår), elevens och föräldrarnas skyldigheter och 

rättigheter. Undersökningar görs varje år där barn och föräldrar får berätta vad de tycker om 

sina institutioner och komma med förslag till förbättringar (Växjö kommun, 2006).    

4.5.1 Kvalitetsredovisning från Växjö kommun
På förskolorna i Växjö kommun poängteras hur viktigt barns inflytande är. Barnen får vara 

med och bestämma om regler, aktiviteter, lekar och sånger enligt Växjö kommun. De 

önskemål som föräldrar har, lyssnas till och dem uppmuntras till att komma med förslag för 

förbättring av verksamheten. Pedagogerna lägger upp verksamhetens innehåll utifrån barnens 

intresse och på förskolorna använder man uttrycket ”lyssna in barnen”. 

Växjö kommun anser att det största inflytandet kan barn i åldrarna 4-5 år ha. De vanligaste 

utgångspunkterna i Växjö kommun, i förskolornas val av mål, har varit ”tron på barnets 

förmåga att utifrån självtillit och demokratiska principer, kunna samarbete och påverka 

innehållet i förskolans vardagsarbete. För det andra, att barnen efter mognad ges mera 

inflytande över lärandet” (Växjö kommun, 2005).

4.6 Lokala styrdokument
Strävansmålen som finns på undersökningsplatsen är utveckling och lärande, där barnen ska 

bli självständiga och få tillit till den egna förmågan. Förskolan utgår ifrån barnens intresse, 
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motivation, erfarenheter och nyfikenhet på att söka kunskaper. Alla barn på förskolan ges 

tillfälle att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån deras egna förutsättningar. Tilltro 

på den egna förmågan och delaktighet växer och grundläggs på det här sättet. På förskolan har 

det exempelvis satsats på, från pedagogernas håll, med medvetet styrda aktiviteter (se bilaga 

5).     
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5 Teoretiska utgångspunkter
Vi har med både ett psykologiskt och ett pedagogiskt perspektiv, då vi har märkt att det kan 

skilja sig mellan pedagogers och psykologers synsätt när det gäller barns inflytande. Vi valde 

psykologen Homburger Eriksson för att hans utvecklingsfaser kompletterar Malaguzzis syn 

kring barns inflytande ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi valde Malaguzzis syn för att Reggio 

Emilia pedagogiken anser att det är barnet som ska komma i centrum vilket vi kopplar till 

inflytande. Jonstoij & Tolgraven (2001) påstår att Malaguzzis syn på ”det rika barnet” är det 

barn som ska finnas i tankarna när man läser Lpfö 98.

5.1 Psykologisk utgångspunkt

5.1.1 Eriksson
Eriksson utgår från Freuds teorier om utvecklingsfaserna. Eriksson menar att ett barns första 

18 månader handlar om tillit respektive misstro. Han anser att barnen under den här perioden 

lägger tilliten hos en vuxen för att få hjälp att få sina grundläggande behov tillfredställda. Den 

här tilliten kan antingen bli positiv eller negativ för barnen beroende på, om och hur den 

vuxne har eller inte har tillfredställt barnets behov. Om barnen upplever tillfredställelse skapar 

dom tillit till sig själva och omgivningen. Om inte barnens behov blir tillfredställda så medför 

det misstänksamhet och avvisande vilket leder till en negativ lösning för barnen (Hwang & 

Nilsson, 2003).   

Nästa fas i Erikssons utvecklingsfas är autonomi respektive tvivel. Barnen går igenom den 

här fasen i åldern 1,5-3 år. Här ska barnen lära sig att bli självständiga i de dagliga 

aktiviteterna. Blir fasen en positiv upplevelse får barnen tillit till sin egen förmåga och ett bra 

självförtroende. En negativ lösning i den här fasen kan leda till ett överdrivet beroende, 

tvångsmässiga upprepningar och tveksamhet. I sin tur kan det här leda till att barnet kan få en 

svag vilja och en svårighet att kunna skilja på andras och sina egna behov (a.a).   

Den tredje fasen handlar om initiativ respektive skuld där barnen är mellan 3-6 år. I den här 

fasen vill barnen göra allt som de vuxna gör vilket gör att dom ibland går över gränsen för vad 

de ”får göra”, till de normer och regler som finns i omgivningen. Om samspelet mellan barnen 

och de vuxna fungera bra, skapar dom en stark känsla till att kunna ta initiativ som leder till 

nyfikenhet på livet. Om samspelet mellan barnen och de vuxna inte fungerar upplever barnen 

skuld och att han/hon inte duger (a.a).  
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5.2 Pedagogisk utgångspunkt

5.2.1 Loris Malaguzzi och Reggio Emilia pedagogiken
Grundaren till Reggio Emilia pedagogiken heter Loris Malaguzzi. Pedagogiken uppkom den 

första befrielsedagen efter andra världskriget år 1945. Folket i staden Cella utanför Reggio 

Emilia började sitt uppbyggnadsarbete efter andra världskriget. Föräldrarna i staden bestämde 

sig för att bygga en förskola. Genom att sälja krigsfordonen skapade de sig ekonomi till 

bygget av förskolan. Loris Malaguzzi var då en ung folkskollärare och fick höra talas om 

föräldrarnas initiativ och begav sig dit. När han kom till staden Cella övertalade föräldrarna 

honom till att börja arbeta hos dom, vilket han gjorde. Efter hand byggdes det fler och fler 

föräldradrivna förskolor (dagens föräldrakooperativ). Alla i byn Cella hade fascismen som ett 

färskt minne och därför blev deras grundläggande utgångspunkt ”lydiga människor kan vara 

farliga människor”. 1963 öppnade den första kommunala förskolan i den Italienska staden 

Reggio Emilia, där igenom fick pedagogiken sitt namn. Pedagogiken kännetecknas av en stor 

respektfullhet av barnets potentialer och rättigheter och visionen ligger på att barn kan handla 

och tänka själva. Loris Malaguzzis mål var att bryta den auktoritära traditionen och istället 

skapa ett samhälle med demokratisk grund (Dahlberg & Åsén, 2005). 

Reggio Emilia pedagogiken har ingen modell, hur man ska arbeta med den, utan 

pedagogen lär sig och utvecklas i dialogen med andra. Pedagogerna i en Reggio Emilia 

förskola ser inte en metod som intressant utan ser istället till det enskilda barnet (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). Jonstoij och Tolgraven (a.a) anser att en metod inte generellt kan fungera 

på alla barn för att inget barn är likt det andra. Dem menar att ”barnet är subjektet, inte 

metoden” (s. 24). När man ser barnet som subjekt måste pedagogen se till det enskilda barnet 

och den barngrupp som dom har då och inte till den generella synen på barn i allmänhet. I 

varje situation gäller det att ompröva sitt synsätt och koppla det till den situation som råder. 

För att kunna utföra det krävs en reflektion och lyhördhet över barnens och pedagogernas 

situation (a.a).  

5.3 Barnsyn

5.3.1 Malaguzzis syn på barn 
Malaguzzi hade tre olika sätt att se på barn som han ställer mot varandra. De tre synsätten på 

barn är till en viss del förankrade i olika pedagogiska traditioner. Malaguzzi beskriver de tre 

olika synerna på barn som följande. Det första barnet kallar han för ”Det sovande och fattiga 
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barnet – en tom container”. Med det menar han att det är ett barn som kommer ihåg det som 

sägs och sedan reproducera det i sin kunskap. Han nämner barnet som en klump lera som ska 

formas och även som ett oskrivet blad som ska fyllas på med kunskap. Barnet är ingenting i 

sig självt utan fattigt och passivt. Det krävs en vuxen för att ge barnet allt det han/hon behöver 

(Dhalberg & Åsén, 1998).

Det andra barnet kalla Malaguzzi för ”Det vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån”.  

Det här barnet lär sig genom att förstå. Den vuxne ska stimulera barnen till att växa då barnet 

ännu inte står på egna ben. Barnet styrs utifrån andra och ansvarar inte för den egna 

kunskapen. Barnet får inte använda alla sina resurser och ses därför som fattigt och kräver 

flitiga och aktiva pedagoger (a.a). 

Det tredje barnet är den syn som Reggio Emilia utgår ifrån i sin pedagogik. Malaguzzi 

kallar det här barnet för:

Det rika barnet – med både kraft och resurser i sig självt

Det tredje barnet är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen 

kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, d v s ett rikt barn. 

Detta barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara en 

ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom 

barnet inte klara av att bygga upp allting själv behöver den en vuxne som kan lyssna och se – en 

vuxen med stora öron och ögon, en vuxen att föra dialog med, en vuxen som kan utmana tankar 

och som man kan överskrida gränser med.

(Dhalberg & Åsén, 1998, s. 189-190)   

Den generella synen på barn som finns i samhället försvinner mer och mer när man arbetar 

med synen på det enskilda barnet. Det finns ingen teori som säger exakt hur ett barn är, alla 

barn är olika och alla människor/pedagoger (exempelvis Dewey och Malaguzzi) har sina 

teorier om hur ett barn är. Eftersom människor har olika syner på barn, behandlas dom också 

olika utefter varje människas teori (Dhalberg & Åsén, 1998). Det här kan även kopplas till det 

som Rinaldi (1999 i Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 26) sa: ”Men hjärnan är också präglad av 

alla möten vi har haft med andra, så man kan faktiskt säga att vi är gjorda utav varandra”. 

Vidare menar författarna att man i Reggio Emilia pedagogiken ser olikhet som ett positivt 

värde och en utmanande utgångspunkt i det pedagogiska arbetet (a.a). 

I Reggio Emilia pedagogiken ses barnet som Malaguzzis ovanstående beskrivning av ”Det 

rika barnet”. Det här barnet ses som en forskare som söker mening i allt och ständigt vill ha 

svar på frågan ”varför”. Barnet har gott om tålamod men har samtidigt en stor förväntan på 
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oss pedagoger. Hos barnet ligger drivkraften i att få känna stoltheten över att kunna göra saker 

själv (a.a).   

5.4 Inflytande inom Reggio Emilia

5.4.1 Vikten av kommunikation och att uttrycka sig
I Reggio Emilia pedagogiken är synen på barnet att de från första stund ses som en 

kommunicerande person och där kommunikationen är en väsentlig del för barns inflytande. 

Malaguzzi ansåg: ”Att lära sig hur man kan tala och hur man kan lyssna är något av de stora 

frågorna i livet” (Dahlberg & Åsén, 1998, s. 192). Det finns tre olika delar som knyter 

samman det omgivande samhället med förskolorna vilket är exempelvis handling, dialog och 

reflektion. De här tre delarna är viktiga för att barns inflytande ska vara möjligt att uppnå och 

ses som väsentliga i Reggio Emilia pedagogiken (a.a). 

Som vi tidigare nämnt är det viktigt att kommunicera för att inflytande ska kunna uppnås 

och för att ett barnperspektiv ska kunna intas (a.a). Arnér och Tellgren (2006) anser att 

samtala med barn har lika stort värde som att samtala med vuxna, men i många fall är barn 

inte vana vid att vuxna ger dom tid till att samtala. Michael Bakthin talar om ”respekten för 

den andres ord, viljan att lyssna och förstå på den andres premisser och använda den andres 

ord som tankeredskap men samtidigt behålla respekten för de egna orden” (Dysthe, 2001 i 

Arnér & Tellgren, 2006, s. 23). Vea Vecchi (i Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 17) talar om 

vikten av att vara överens om ett ords innebörd, är man inte överens om det så går det inte att 

kommunicera med hjälp utav det. I den pedagogiska verksamheten händer det ofta att ett ords 

innebörd har flera betydelser. Jonstoij och Tolgraven (a.a) skriver att det oftast är de allra 

viktigaste orden som vi har olika innebörder på. Det kan vara ord som exempelvis rättigheter, 

kunskap, demokrati och barn. Alla de här begreppen har en stor betydelse i den pedagogiska 

verksamheten och det är därför väldigt viktigt att alla på förskolan har en gemensam 

uppfattning om de ovan nämnda begreppen. Omprövning utav sin egen uppfattning av 

begreppen är nödvändig för att ett gemensamt synsätt ska uppnås (a.a).

I Reggio Emilia pedagogiken talas det om de grundläggande värdena vilka är delaktighet, 

demokrati, förhandling och pedagogisk dokumentation. För att få bra kvalitet på de här 

väderna är pedagogerna beroende utav lyssnandets konst och utav varandra (a.a).   

”De hundra språken” är ett uttryck som används inom Reggio Emilia och är en metafor 

för de många uttryckssätt ett barn har för att förstå och tolka världen och sig själv. Om ett 



15

barn använder sig utav så många uttryckssätt som möjligt får barnet en större tilltro till den 

egna förmågan och har lättare att göra sig förstådd (a.a).

5.3.2 Pedagogens roll inom Reggio Emilia
I pedagogiken ses organisationen som viktig och är ett måste för att stödja pedagogernas och 

barnens lärande, nyfikenhet och delaktighet. Carla Rinaldi (i Jonstoij & Tolgraven, 2001) 

beskriver organisationen som att den finns mellan tänkandet och agerandet, den bör även 

hjälpa tankarna att bli till handlingar och tvärtom. Det här är likt det Dewey nämner vid 

”learning by doing”, det vill säga att barn lär sig inte genom att höra hur dom ska göra, utan 

barnen lär sig genom att själva utöva det. (Lundgren, 1998). Även vuxnas nyfikenhet ses som 

lika väsentligt som barnens då deras intresse för arbetet måste hållas vid liv och vilket även 

håller inflytandet vid liv (Jonstoij & Tolgraven, 2001).

En mening med barnens nyfikenhet, deras frågor och sätten att söka svar på är att de ska 

inspireras de vuxna till att få samma nyfikenhet. Pedagogens viktigaste förhållningssätt är att 

inte ge barnen svar innan dem ställer en fråga (Dhalberg & Åsén, 1998).  Det här stämmer 

överens med vad Carla Rinaldi tala om: ”De som fostras och de som utbildas är inte bara 

barnen, utan alla fostrar och utbildar varandra” (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 45). 

Vidare diskuterar Jonstoij och Tolgraven (2001) om att pedagogerna ska/kan lära sig utav 

barnen och följa deras beteende genom att inspireras till exempelvis ökad nyfikenhet och en 

bättre förmåga att lyssna. Författarna menar att barn många gånger är bättre på det här än 

pedagogerna. ”Det verkliga problemet är inte att vi ska utplåna en felaktig teori från barnets 

tänkande och ersätta den med en korrekt” (Carla Rinaldi i Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 31). 

Även Skolverket (1998) menar att pedagogen ska lyssna, se och lära sig utav det barnen säger. 

Reggio Emilia pedagogiken är inte ett speciellt tänkande som sedan översätts i handlingar 

utan handlandet och tänkandet sker i ett växelspel mellan varandra. I pedagogiken anser man 

att det inte går att skilja på teori och praktik. Det krävs att man ser de båda som en helhet som 

går hand i hand (Jonstoij & Tolgraven, 2001,). Det här kopplar vi till det Dewey kallar för 

”Learning by doing”. Dewey ansåg att det var viktigt att kunskaperna barnen fick var den 

som var nödvändig för att de demokratiska rättigheterna skulle kunna bedrivas (Lundgren, 

1998). 

Den pedagogiska barnsynen präglas av kunskap och lärande med utgångspunkt i barns 

teorier, tankar och erfarenheter. Den pedagogiska praktiken bygger på lärande samtal, 

utforskande arbetssätt, dialoger, reflektion och delaktighet. Malaguzzi såg barns rättigheter 
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som väldigt viktiga, barn är fullvärdiga medborgare. Förskolan skapar och har grundläggande 

symboliska och kulturella värden och det här är en del av det stora demokratiprojektet som 

sker i samhället (Dahlberg & Åsén, 1998). Dahlberg och Åsén talar likt Jonstoij och 

Tolgraven (2001) om värden, dom menar att pedagogen ständigt förmedlar värden som har 

skapats genom livet till barnen. 

I dialogen synliggör man likheter och olikheter och av dialogen görs en dokumentation där 

barns förmågor synliggörs och deras röster ska bli hörda. Eller som Vea Vecchis skriver om 

förståelse och dokumentation: 

Om vårt syfte är att lära känna det moderna barnet, det barn som lever idag och som vi 

egentligen vet så lite om, och göra deras röst hörd i ett samhälle som lyssnar ytterst lite på 

barnet – då är vår enda möjlighet att använda sätt att dokumentera som hjälper oss att få ’större 

ögon och öron’, så vi kan beskriva vad barnen verkligen gör och säger. 

(Dhalberg & Åsén, 1998, s. 201)

Jonstoij och Tolgraven (2001) talar om rättigheten alla ska få bli lyssnade på till sina 

villkor. Dom påstår att det är lika viktigt som rätten att göra egna teorier och tolkningar utav 

den värld som man lever i. 

Barnen börjar inte skapa kunskap i förskolan utan pedagogerna bygger vidare på den 

kunskap barnet hittills har skapat sig, de bevarar barnens nyfikenhet och förväntan. (a.a). 

Skolverket (1998) talar även om vikten av att hålla barnens teorier, hypoteser, frågor och 

fantasier vid liv. Pedagogen ska utmana barnens tankar och teorier för att hålla nyfikenhet vid 

liv. Stor vikt läggs vid att låta barnen bevara känslan att vara huvudpersoner i sin tillvaro. 

Vad du som pedagog har för uppfattning och tänker om barn och dess förmågor påverkar 

till stor del vad de gör och kan. När pedagogen har fått en uppfattning om vad barn kan och 

inte kan är det lätt att pedagogen ”låser” sig vid den här uppfattningen. Barn känner av 

pedagogernas tankar och då visar de det som pedagogerna förväntar sig av barnen (a.a).
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6 Metod
Vi började med att läsa litteratur om tankar kring och arbetet med inflytande i förskolan. När 

vi hade skapat oss en bild av vad inflytande kan innebära gjorde vi vår undersökning som 

bestod utav intervjuer och observationer. Efter vår undersökning fann vi mer litteratur som 

styrkte vårt resultat. Därefter kopplades empirin från undersökningarna till teorin och 

litteraturen. 

6.1 Urval
Vi gav pedagogerna ansvaret att välja ut de barn och pedagoger som skulle intervjuas, då vi 

kände att tidsbristen hindrade oss att välja ut vilka vi ville intervjua. Vi gjorde inte någon 

intervju med ett barn om inte vårdnadshavaren hade godkänt det. Vi intervjuade två 

pedagoger på en förskola.

Vi önskade även att få intervjua två barngrupper i åldrarna 4-5 år och i gruppen hade vi tre 

barn. Varför vi valde barngrupper i åldrarna 4-5 år var för att Växjö kommun anser att det är 

hos barnen i de här åldrarna som det största inflytandet sker. Antalet pojkar och flickor var 

inte av betydelse då undersökningen inte är genusgrundande. 

Vi valde att vara på en förskola som inte arbetade med inflytande som prioriterat mål då vi 

ansåg att det vi ville undersöka var hur det såg ut på en förskola som inte hade det som ett 

prioriterat mål. Vi valde en förskola som inte arbetade utefter någon speciell pedagogik då vi 

inte såg det som relevant eftersom det inte var intressant i vår undersökning.

6.2 Etiska ställningstagande
När vi kontaktade förskolan använde vi oss av informationskravet på det sätt att vi 

informerade berörda personer om undersökningen och dess innehåll. Berörda personer fick 

även information om att det var frivilligt att delta i undersökningen. (Bryman, 2001).

Vi skickade ut ett brev till vårdnadshavarna och frågade om deras samtycke till intervju av 

deras barn. Vi frågade även personalen och barnen om deras samtycke till att bli intervjuade. 

Det här nämner Bryman (a.a) som samtyckekravet. 

I brevet till vårdnadshavarna skrev vi att deras barn var skyddade av 

konfidentialitetskravet, vilket innebar att barnen inte nämns vid namn och att informationen 

från vår undersökning inte kommer att kunna kopplas till barnen (a.a). Även personalen 

skyddas av konfidentialitetskravet.
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Vidare i brevet, till vårdnadshavarna, informerades de om nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna som kommer fram av undersökningen endast används till 

undersökningsändamålet (a.a) (se bilaga 1). 

6.3 Observationer och observationsschema
Vi valde att använda oss utav strukturerade observationer som ett komplement till våra 

intervjuer. Enligt Bryman (a.a) är det en observation om individens handlande och beteende 

utifrån ett kategorischema. Vi använde oss utav ett observationsschema (se bilaga 3). 

Anledningen till att vi använde oss utav ett observationsschema var för att vi skulle vara säkra 

på att vi tittade på alla valda individer och delarna i deras beteende (a.a). 

Bryman (a.a) talar om ”icke deltagande observation” som innebar att man iakttar som 

utomstående person och inte deltar i det som sker runt omkring trots att man befinner sig i 

samma miljö. Vi använde oss utav en ”icke deltagande observation” för att vi ansåg att det 

var ett bra sätt för att få fram en så sanningsenlig bild som möjligt då man skapar sig en egen 

bild när man intervjuar och en annan när man observerar.   

Vi har gjort två olika observationer under tre olika tillfällen. En av observationerna ägde 

rum utomhus och i den här observationen observerade vi hur pedagogerna vi intervjuat förhöll 

sig till det de hade sagt under intervjuerna. Observationen på utemiljön ägde rum vid två olika 

tillfällen. Den andra observationen ägde rum i en inomhusmiljö och pedagogen vi observerade 

intervjuade vi inte, då det inte fanns möjlighet till det. 

6.4 Intervjun och intervjuguide
Bryman (a.a) skriver att det inte är nödvändigt i en kvalitativ intervju att följa intervjuguiden 

utan fråga vidare utefter de svar som intervjupersonen gav. Med det här som utgångspunkt har 

vi valt att göra en kvalitativ intervju för att vi vill får intervjupersonernas egna synsätt på 

inflytande. Från utgångspunkten med de kvalitativa intervjuerna valde vi att följa det Bryman 

(a.a) benämnde för ”semi-strukturerand intervju”. De här intervjuerna innebar att en 

intervjuguide upprättades där det står om specifika teman som skulle beröras. Vi lade stor vikt 

vid delaktigheten hos intervjupersonerna under intervjuns gång. Bryman (a.a) nämner att det 

är viktigt med flexibilitet i intervjun. Det var då av betydelse att vi formulerade oss på det sätt 

som vi ansåg att intervjupersonerna förstod oss på det vill säga väldigt enkelt formulerat hos 

barnen medan hos pedagogerna formulerade vi oss mer avancerat (se bilaga 3).    
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Bryman (a.a) skrev om betydelsen att vistas i miljön innan en intervju för att vi skulle få en 

bild utav verksamheten och att personerna vande sig vid vår närvaro. Det här var vårt 

önskemål men i undersökningen var det inte genomförbart, vi blev tvungna att intervjua 

barnen det första vi gjorde på grund utav tidsbristen. Vidare talade han om vikten utav 

inledningsfrågor då de här frågorna mjukade upp samtalet och underlättade intervjuernas 

början. Vilket vi även gjorde i alla våra intervjuer.

Även miljön ansåg Bryman (a.a) var viktig att ha i tankarna när platsen för intervjun 

valdes. Vi tänkte på vår position i rummet så att vi inte intog en maktposition och rummets 

placering och miljö har betydelse. Rummet där intervjuerna äger rum ska vara rofyllt. Barn 

och pedagoger ska inte bli störda av övriga aktiviteter i verksamheten (Doverborg & 

Pramling, 1985).  

I vår intervjuguide har vi tänkt på formuleringen av frågorna så att de inte blir ledande, 

med det menar vi att vi inte styrde svaret hos intervjupersonerna. Utifrån svaret vi fick från 

intervjupersonerna ställde vi följdfrågor för att öka vår förståelse för vad personerna i fråga 

menade (Bryman, 2001). 

6.5 Genomförande
Barnintervjuerna skedde i grupp då vi ansåg att det skulle ge oss mest på grund utav att vi inte 

kände barnen och barnen inte kände oss. Därför ansåg vi att intervjuerna gav oss mer om 

barnen fick stöd från varandra. Intervjuerna av pedagoger genomfördes enskilt för att vi anade 

att vi enklare fick ut sanningsenligt material utav dom. Vi anade annars att det skulle vara 

enkelt för pedagogerna att luta sig mot varandras svar då deras värdegrund säger att de ska ha 

samma syn. Men det vi ville ha fram var deras enskilda syn på inflytande och inte arbetslagets 

syn. Våra intervjuer spelade vi in med en bandspelare. För att minska barnens nyfikenhet på 

det nya objektet testade vi att först spela in och sedan lyssna vi på det tillsammans, vilket även 

Doverborg & Pramling (1985) påpekar som underlättande vid en intervju med barn. Efter våra 

intervjuer lyssnade vi på det inspelade materialet och transkriberade ner det för att kunna 

hantera det enklare vid utformning av resultat och analys. 

Första gången vi skulle komma ut och intervjua samt observera så skickade vi ett mail 

(bilaga 2) till förskolan och berättade om vårt syfte med undersökningen. De här intervjuerna 

och observationerna skedde under två dagar. Efter de här två dagarna kände vi att det var 

nödvändigt att komma dit och göra en observation till under en annan aktivitet. Vi frågade då 
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personalen muntligt om det gick bra. Vi talade om att samma förutsättningar och tystnadsplikt 

även gällde den här gången.    

6.6 Metoddiskussion 
I vår undersökning hade vi önskat att vi fått spendera längre tid på förskolan då vi kände att 

det blev stressigt, personalen verkade vara dåligt informerade från rektorn om vår 

undersökning, då vi först tog kontakt med rektorn som sedan bifogade materialet till 

förskolan. Vi kände oss inte heller välkomna på förskolan och att pedagogerna vi intervjuade 

inte hade tiden till att bli intervjuade. Om vi inte hade känt den här stressen kan det hända att 

kvaliteten på vårt arbete hade ökat och att vi hade känt större lust att återkomma till förskolan 

för att göra flera observationer och intervjuer än vad vi gjorde. Det tog emot att gå dit de 

andra dagarna vi bestämt då vi inte kände oss välkomna utan kände oss mest i vägen.

 Det skulle ha varit bra för vår undersökning om tiden funnits till att även intervjua 

pedagogen som vi observerade under en samling. 
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7 Resultat/Analys 
Vi presenterar resultat och analys i teman som är kopplade till våra frågeställningar. Vidare 

skiljer vi inte på resultat och analys, utan har sammanfattat de här två till ett stycke. Barnens 

röster, våra observationer och pedagogernas röster har vi i texten gjort kursiverade eller som 

blockcitat för att tydligare synliggöra de här. Som avslutning har vi gjort en sammanfattning 

på resultatet och analysen. 

7.1 Vilken är barnens respektive pedagogernas syn på 
inflytande?

7.1.1 Barns syn på inflytande 

För barnen är inflytande t ex när de får vara med och bestämma vad dom vill göra för något 

på förskolan och hur de andra barnen ska behandla dom. 

I en utav barnintervjuerna frågade vi barnen om dom ansåg att det var bra att de vuxna 

bestämmer. Ett utav barnen svarar ”ja” och berättar vidare 

vet du, hemma får man bestämma om man vill gå ut, fast inte på dagis för där e de så många 

barn, då måste fröken klä på sig sina kläder. När de minsta ska gå ut då får X och dom andra 

fyra gå ut utan fröken men vi andra måste vänta till fröken har klätt på sig. 

(Barnintervju, 24/4-07)

I Lpfö 98 står det att barnen desto äldre dom blir ska få mer ansvar och större tillit. Vidare 

berättade barnen att de inte ville att bara fröknarna skulle bestämma, barnen säger ”jag tycker 

att alla ska få vara med å att bestämma” och att ”vi tycker så med, men de e bäst om 

fröknarna bestämmer” (Barnintervju 25/4-07). Det här anser barnen är för att pedagogerna 

”ska veta vad man har gjort å sånt å man kan pärla här” (a.a). 

De intervjuade barnen ansåg att de fick vara med och bestämma om när de ska dega med 

play-doo deg, men ett barn säger ”ibland går inte det för snart kommer våra mammor å 

pappor på kvällen” (Barnintervju, 25/4-07). Barnen berättar att pedagogerna förklarat för 

barnen att det inte är någon ide att påbörja någon ny lek för att föräldrarna snart kommer och 

hämta dem.
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I intervjun frågade vi vidare barnen vad de gör på samlingarna. Dem svarar att de äter 

frukt, sjunger och leker. Barnen ansåg att fröknarna bestämde vem det var som skulle dela ut 

frukten och vad som skulle göras på samlingarna. Men barnen skulle vilja vara med och 

bestämma på samlingarna: ”vi skulle vilja bestämma, den saken fröken bestämmer är att sätta 

dit lapparna där de nya barnen ska sitta” (Barnintervju, 25/4-07). Ett utav barnen ansåg att 

det är bra att de vuxna bestämmer.

7.1.2 Pedagogernas syn på inflytande 

Det som pedagogen tror att barn klarar är oftast det de visar att de klarar av (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). Även att barnen utmanas förklarar författarna som att det leder till nya 

kunskaper och egenskaper. Varför barnen inte får inflytande kan bero på många orsaker, 

exempelvis tidsbrist, stora barngrupper och barngrupper som kräver mycket styrning och en 

klar ledarroll. En pedagog anser ”att om barn får bestämma blir det mycket mer rörigt, jag 

tror också att barn behöver en ledare” (Pedagogintervju 25/4-07). I Erikssons (Hwang & 

Nilsson, 2003) tredje fas skriver han om att barn vill göra allt som de vuxna gör. Han menar 

att det leder till att barnen ibland överskrider gränserna av dom ”får göra”. Det är viktigt med 

reflektion och att pedagoger tänker på vad och hur dom gör saker. Pedagoger bör även vara 

medvetna om att det sätt som dom gör saker på ”smittas” av på barnen, pedagoger bör vara 

tydliga förebilder. Det är viktigt att pedagoger förklara för barnen varför vuxna ibland får göra 

sådant som barn inte får. Både Jonstoij och Tolgraven (2001) och Dhalberg, Åsén (1998) 

skriver om de värden pedagoger förmedlar, författarna menar att pedagoger måste förmedla 

”rätt” demokratiska värden till barnen och att det krävs mycket reflektion hos pedagogerna 

omkring vilka värden som förmedlas och ska förmedlas till barnen.

Ett svar på varför barnen inte alltid kan få bestämma på samlingarna fick vi utav en 

pedagog: ”Barngrupperna måste bli mindre och det måste eventuellt bli mer personal för att 

inflytande ska kunna bli en större del i verksamheten!” (Pedagogintervju 24/4-07). 

Pedagogens svar styrks även av observationen nedan som visar att tidsbristen är en faktor som 

påverkar barns inflytande i verksamheten.

Pedagogen var otålig och orkade inte vänta på att barnen skulle ta sina äppelbitar med 

kommentaren ”alla är lika stora” och ”alla får vänta på sin tur”. Barnen skulle göra olika 
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uppdrag då pedagogen bad barnen skynda sig. Otåligheten syntes även när pedagogen bad 

barnen bestämma vad de ville göra. Dom han inte tänka innan pedagogen kom med ett förslag.

(Observation under samling, 2/5-07)

Vi frågar om det finns möjlighet för ett barn att gå ut när de vill. Pedagogen svarade att det 

inte alltid går att lösa praktiskt. Pedagogen menade att personalen på avdelningen försöker 

uppfylla barnets vilja så gott det går och om det handlade om att gå ut, så går det att lösa om 

en annan avdelning är ute. Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att drivkraften hos barnet 

ligger i att få känna stolthet och att kunna göra saker själv. Som pedagog är det viktigt att 

ibland ge barnen förtroende till att göra saker själva. Det kan exempelvis vara att några barn 

får sitta själva och äta vid ett bord eller att några barn får själva gå ut och gunga. Barn växer 

mycket genom att dom får ta ansvar och ännu mer växer barnen när de klara av att ta ansvaret 

och får beröm av pedagogerna. 

Malaguzzi beskriver att ”Det vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån” behöver en 

vuxen som kan stimulera barnet så att det växer då barnet ännu inte står på egna ben. Vidare 

menar han att barnet styrs från andra och har inget ansvar för den egna kunskapen och barnet 

kräver därför aktiva och flitiga pedagoger (Dhalberg & Åsén, 1998). När barnet ges inflytande 

visas det som i citatet nedanför att barnen behöver en vuxen som stimulera dem så att dom 

växer. Barnet växer när pedagogen synliggöra för den att det klara av att få inflytande. Det 

står även i Allmänna råd (Skolverket, 2005) att för att pedagogerna ska kunna inta ett barns 

perspektiv är det viktigt att ha tillit till barnen och ha tron att dom klara av olika saker. 

Följande citat från intervjuerna med pedagoger och barn styrker det här. En utav pedagogerna 

(Pedagogintervju, 24/4-07) ansåg att barnen ”ofta är mer positiva när de får komma på själva 

vad de ska göra, de tycker att de e roligare, de e ju mer stolta över det då”. Även barnen 

(Barnintervju, 25/4-07) menade att det känns bra i kroppen och att det var roligare när de fick 

vara med och bestämma. 

Jonstoij och Tolgraven (2001) talar om vikten utav att alla på förskolan bör arbetar utefter 

samma värdegrund, i det här fallet gällande inflytande. Lokalvårdare, kökspersonal och 

föräldrar är människor som barnen ständigt möter i sin vardag. Om de här personerna har 

olika värdegrunder eller ett förhållningssätt som skiljer sig åt så finns det risk för en konflikt 

hos barnet som i sin tur kan leda till osäkerhet. Tillsammans är det alla de här människorna 

som formar organisationen och gör att den ständigt utvecklas och att barnen känner att de vet 

vad vuxna runt omkring dom tillåter och vad de har för värdegrund.
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En utav pedagogerna (Pedagogintervju, 25/4-07) vi intervjuade ansåg att den mer ville 

synliggöra att det var barnens initiativ som avgör vissa saker. Pedagogen anser att det inte 

alltid framgår vad barnen vill. Samtidigt ansåg pedagogen att barn kan ha inflytande i det 

mesta ”det finns inget de inte kan ha inflytande över!” (a.a). När vi vidare frågade pedagogen 

om inflytande skulle ha en större del i verksamheten menade den på att ”jag tycker att det e 

bra som det är!”(a.a). Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver om, att vuxnas nyfikenhet är lika 

viktig som barnens då deras intresse för arbetet måste hållas vid liv. För att det ska hållas vid 

liv skriver författarna att pedagogerna ska se och lära utav barnen, följa deras beteende och 

där igenom inspireras till ökad nyfikenhet och en bättre förmåga att lyssna. Många gånger är 

barnen bättre på de här förmågorna än pedagogerna (a.a). Även Skolverket (1998) menar att 

det är bra om pedagogen lär sig och lyssna på det barnen säger. 

7.1.3 Barns och pedagogers syn på inflytande – vilka likheter och 
skillnader finns
Om inflytande tänker pedagogerna att barnen är delaktiga i aktiviteterna och de mål som är 

uppsatta på förskolan. Vidare anser dom att inflytande är när alla deltar aktivt och engagerat i 

verksamheten. Vidare ansåg pedagogerna att det var viktigt med barns inflytande då det 

handlade om deras vardag, ”Dom ska tycka att det är kul å roligt och att de ska vara med å 

bestämma till en viss del, det de kan vara med å bestämma om. Allt går ju inte men en del kan 

dom ju” (Pedagogintervju, 25/4-07). Pedagogen berättade vidare att dom på avdelningen har 

inflytande på samlingarna varje dag. Om det var något på förskolan som skulle genomföras 

brukade de fråga barnen om deras tycke och om hur de skulle genomföra det. Det här gjorde 

de genom att samla in barnens idéer och förslag. 

En pedagog (Pedagogintervju, 24/4-07) ansåg att det som står i styrdokumenten angående 

barns inflytande kunde tolkas på många olika sätt. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att ett 

ords innebörd kan vara mångtydigt. De anser att man måste vara överens om ett ords innebörd 

för att kommunicera med hjälp av det. Det här kan uppfattas som att pedagogen ansåg att 

inflytande, i läroplanen och dens strävansmål, kan tolkas på många olika sätt på grund utav 

läroplanens formulering. När vi intervjuade den andra pedagogen (25/4-07) på samma fråga 

(se ovan) svarade den följande: ”ja, de står ju inte så mycket om de vad jag kan komma på!”. 

Dhalberg och Åsén (1998) skriver om att kommunikationen är en viktig del för att ett barns 

inflytande ska uppnås. Det här styrks med följande citat från Malaguzzi: ”att lära sig hur man 

kan tala och hur man kan lyssna är något av de stora frågorna i livet” (a.a, s. 192). 
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Barnen som vi intervjuade anser att de inte får vara med och bestämma på samlingarna. 

Jonstoij och Tolgraven (2001) påpekar vikten utav lyssnandets konst på varandra. Vidare 

skriver författarna att pedagogerna bör bygga vidare på den kunskap som barnen har med sig 

när de kommer till förskolan. Dem menar att det här bevarar barnens nyfikenhet och 

förväntan. Även Skolverket (1998) lyfter vikten av att hålla barns frågor, teorier, hypoteser 

och fantasier vid liv. För att det ska uppnås menar Skolverket att pedagogen ska utmana 

barnens teorier och tankar för att hålla nyfikenheten vid liv. 

7.2 Hur kommer inflytandet till uttryck i verksamheten?

När vi ställde frågan till barnen om vad de får bestämma om på förskolan så svarade två barn 

”jag få vara med och bestämma om man ska säga till fröken om någon gör något dumt”

(Barnintervju, 24/4-07). Det tredje barnet svarade ”nej” med följande kommentar ”fast jag 

vill ju helst inte bestämma” (a.a). I en utav Erikssons faser som handlar om autonomi och 

tvivel ska barn lära sig att bli självständiga i aktiviteter (Hwang & Nilsson, 2003). Även 

Dewey talar om begreppet ”Learning by doing” som innebär att det inte går att lära sig något 

om man inte själv får genomföra det (Lundgren, 1998).

Barnen berättar för oss att man bara få vara ett visst antal barn i ”kuddrummet”

(benämning på ett rum med många kuddar) och de berätta att det är fröken som har bestämt 

det. Vi fråga vidare om barnen vet varför fröken har bestämt det. De svarar ”för att det inte 

ska bli trångt. Det är nästan lika stort som bordet (barnet menar bordet som vi sitter vid, det 

är cirka 1m*50cm)” (Barnintervju, 24/4-07). Pedagogerna har förklarat anledningen till 

varför barnen inte får vara för många i ”kuddrummet”. Situationen kan även uppfattas som att 

pedagogerna vill lära barnen hur det fungera i ett demokratiskt samhälle (Dhalberg & Åsén, 

1998), det vill säga att i den här situationen förklara för barnen varför dom har fattat beslutet 

att dom inte få vara för många i ”kuddrummet”. 

Vi frågar barnen om de behöver gå ut, barnen ansåg att de behövde det. Dem berättar 

följande om en pojke ”när han e inne då leker han, men när vi ska gå ut då bygger han en 

koja i mysrummet där man ska läsa. Där bygger han en koja å går in, då får fröken lyfta fram 

honom och klä på honom” (Barnintervju, 24/4-07 ). Pedagogerna nämner även att (25/4-07) 

”Barn är så spontana och vill göra saker så man får styra upp det hela”. Arnér och Tellgren 
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(2006) skriver att i samtal med andra utvecklas en självreflektion där både barn och 

pedagoger genom dialogen får höra varandras anledningar till varför de gör som de gör.

Barnen ansåg att dom fick bestämma sångerna på samlingarna. Vi frågar barnen om dom 

fick önska vilken sång dom ville ha och alla tre svarar: 

ja. Fröken säger så här. Nu får någon från X avdelning bestämma och då räcker vi upp en hand 

å då säger fröken ett namn å då får man säga sin sång å då sjunger vi den. Men då måste man 

välja någon som fröknarna kan fast annars kan dom inte så då får man sjunga den själv först å 

sen sjunger dom samma sen. 

(Barnintervju, 25/4-07)

Enligt Växjö kommun kvalitetsredovisning (2005) får barnen vara med och bestämma regler, 

lekar, aktiviteter och sånger, vilket citatet ovan styrker.

Barnen anser att de får leka, väva, rita, pärla, bygga kojor ”pyssla å de, vad de e vi ska 

pyssla å det å bestämma över alla barnen å sånt, att de inte smiter ut å sånt” (Barnintervju, 

25/4-07). Det barnen vill bestämma om handlar om att få äta godis och glass på förskolan. 

Dom vill även bestämma om ”om vi får gå ut när vi vill å vi får bestämma när vi vill dega å 

rita. Vi får bestämma när vi ska äta. Vi får göra vad vi vill å bestämma när vi ska leka med 

lego men inte vilken mat vi ska få idag”(a.a).  Som vi tidigare skrivit i bakgrunden under 

rubriken ”Kvalitet i förskolan” från Allmänna råd (2005), står det att personalen ska skapa 

situationer där delaktighet och inflytande möjliggörs. Barnen ska i dom här situationen få 

uttrycka vad som för dom är meningsfullt och roligt oavsett etnicitet. Genom observationer, 

dokumentation och samtal är det möjligt för personalen att se barngruppen och det enskilda 

barnet och på det här viset ta reda på barns intresse, intentioner och behov som dom ger

uttryck för i olika situationer. Även i Reggio Emilia pedagogiken ses samtal, observation och 

dokumentation som viktiga delar i förskolans verksamhet (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Om 

pedagoger och övrig personal ska kunna se till vad barngruppens intresse är, till det enskilda 

barnet och vad det vill kan det vara bra att går ner på barnens nivå, observera och föra samtal 

med dem. Dock tror vi att observationer och samtal med barn kan gå till överdrift, störa 

barnen i deras lekar och skapande situationer. De här situationerna är viktiga i förskolan och 

därför är det väsentliga att inte störa barnen här. Det kan vara utav stor vikt att pedagogerna 

går ner på barnens nivå för att läsa av barngruppen eller barnet, inta deras perspektiv på 

situationen och att då se vad dom vill och är mottaglig för.    
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Båda pedagogerna anser att dem kan bryta mot en regel eller norm som finns i 

verksamheten, men att i efterhand diskutera med sina kollegor om varför de gjorde som de 

gjorde. Pedagogerna (Pedagogintervju, 24-25/4-07) anser att ”man gör de inte för att vara 

taskig för då e de ju ett syfte man har bakom det. Tycker man olika får man försöka lösa det 

ändå för jag kan inte tillåta en sak och min kollega en annan för de blir en konflikt för 

barnet!”. Under våra observationer synliggjordes det att den gemensamma värdegrunden 

pedagogen talar om inte gav sig till uttryck i just den här situationen. 

En pedagog ser ett barn plocka blommor från häcken, hon säger ”dom ska vara där!”. Även 

andra barn påminde varandra om att det inte var tillåtet att plocka blommorna från häcken då 

dom hört det här från pedagogerna. En stund senare kommer en annan pedagog dit och får de 

här blommorna. Hon säger då ”Tack! Vad fina dom är!”. 

(Observation, 25/4-07)

En pedagog ansåg att ”ja det händer ju att man gör så för man kan ju inte vara så hård för de 

kan ju vara olika barngrupper å olika barn. Man kan ju inte vara konsekvent med alla grejer 

jämt” (Pedagogintervju, 25/4-07). Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att det är i dialogen 

med andra som man lär sig och utvecklas. Med det här som utgångspunkt i förskolan är det 

viktigt att arbetslaget ständigt för en dialog med varandra. Det här kan behövas för att 

pedagogerna ska skapa en gemensam värdegrund så det inte uppstår en konflikt för barnet.

7.3 I vilka avseenden  speglar pedagogernas 
förhållningssätt till barnen barnperspektiv respektive barns 
perspektiv?

Barnen diskuterar att dom i ”kuddrummet” kan använda de små röda madrasserna. Då säger 

ett utav barnen ”men då måste man säga till fröken för dom sover de små på!” (Barnintervju 

24/4-07). Vidare frågar vi barnen om det finns något mer de skulle vilja bestämma om. Ett 

barn svarar ”att man, om jag fick vara i samlingsrummet när jag vill, fast de får man inte, 

man måste fråga fröken”. Ett barn fyller i ”om dom säger nej så får man inte det men om de 

säger ja så får man det”. Det sista barnet fyller i ”för de finns kuddar där som man kan bygga 

med, fast dom bli gamla å då finns de inga kuddar mer” (a.a). Barnen berättar även att 

pedagogerna har diskuterat frågan ”varför” barnen inte alltid får vara i rummet och använda 
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madrasserna. Även Dhalberg och Åsén (1998) talar om vikten utav handling, dialog och 

reflektion. Dom anser att de här tre delarna är viktiga för ett barns inflytande ska vara möjligt 

att uppnå, de ses även som väsentliga i Reggio Emilia pedagogiken. 

Dhalberg och Åsén (1998) skriver om, vikten att ha en vuxen med stora ögon och öron 

som ska kunna ge barnet vad som behövs. Barn vet inte alltid vad som är bäst för dem eller 

vad pedagogen har för tanke med det dom gör. Därför är det bra att ha en vuxen som kan läsa 

av vad barnet vill, men det måste vara en vuxen som intar barns perspektiv och inte 

barnperspektivet. Det är bra om pedagogerna för en dialog med barnen så att dom vet vad 

pedagogen har för tankar bakom det dom gör (a.a). 

I Reggio Emilia ses inte metoden som väsentlig utan dom ser till det enskilda barnet, 

”barnet är subjektet, inte metoden” (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24). Inget barn är likt det 

andra, enligt Dhalberg och Åsén (1998) ska barnet visas respektfullhet för sina potentialer och 

rättigheter. Författarna (a.a) talar vidare om att det inte finns en teori som säger hur ett barn 

är, dom menar att alla barn är olika. Ytterligare menar dem att människor och pedagoger har 

olika syner på barnen och behandlar barnen utefter de här olika synerna. Rinaldi (1999 i 

Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 26) styrker det med ”men hjärnan är också präglad med all 

möten vi har haft med andra, så man kan faktiskt säga att vi är gjorde av varandra”. Vidare 

menar författarna Jonstoij och Tolgraven (a.a) att i Reggio Emilia pedagogiken är olikheter 

positiva och blir därför en utmanande del i det pedagogiska arbetet.    

I en observation sågs följande

Ett barn kom till pedagogen och berättar att ett barn slog henne, en stund senare kommer barnet 

som slogs och är ledsen,” hon vill inte leka med mig” pedagogen säger då ”hon kom till mig 

och berättade att du slog henne”. Barnet erkänner att hon slogs och dom kommer tillsammans 

övers om att dom ska vara vänner och att dom ska leka vidare och pedagogen säger ”för du vill 

väl inte att hon ska slå dig?”. En stund senare blir barnen ovänner igen om en leksak. Dom går 

till pedagogen och hon ber barnen att tala med varandra istället. Pedagogen kom med förslaget 

att dom ska leka med saken tillsammans istället, vilket de även gjorde och blev även vänner 

igen.

(Observation, 25/4-07)

Här förbereds barnen på de skyldigheter och rättigheter som finns i ett samhälle som 

pedagogerna enligt Lpfö 98 ska förbereda barnen på. Det är bra att pedagogen försöker låta 

barnen ta varandras perspektiv i situationen och på så sätt förstå vad den andra känner. Det är 

även bra att pedagogen ber barnen att tala med varandra om problemet istället för att 
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pedagogen ger barnen lösningen. Barn lär sig inte något om någon annan gör allt åt dom. Det 

här kan kopplas till Deweys teori om ”Learning by doing” (Lundgren, 1998). Även i Reggio 

Emilia pedagogiken arbetar dom på ett liknande sätt. Pedagogen ger inte barnen ett svar innan 

dom ställt frågan (Dhalberg & Åsén, 1998). Vidare i pedagogiken menar dom att det inte är 

ett eget tänkande som blir till handling, utan att tänkandet och handlandet sker i ett växelspel 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001). ”De som fostras och de som utbildas är inte bara barnen, utan 

alla fostrar och utbildar varandra” (a.a, s. 45).

  I en annan observation sker följande:

Några barn stör andra barn i sin lek vilket en pedagog uppmärksamma. Pedagogen tar initiativet 

att flytta bordet och barnen så att de inte blir avbrutna i sin lek och får vara ifred. Barnen blev 

glada att pedagogen förstod dom (var dom mindre barnen på avdelningen).

(Observation, 25/4-07)

Situationen kan ses ifrån olika synvinklar och frågorna som kan ställas är: var det vad barnen

ville, dom kanske ville att de andra barnen skulle flytta på sig istället? Vidare kan frågan 

ställas, varför pedagogen flyttade på de här barnen och inte dom andra barnen som störde? 

Kanske var de här barnen enklare att övertala att flytta på sin lek och att pedagogen då undvek 

att ta en konflikt som kanske kunnat uppstå med de andra barnen. Dhalberg och Åsén (1998) 

skriver att det är i dialogen som likheter och olikheter synliggörs. De påstår även att det är 

viktigt att barnens röster ska bli hörda och synliggjorda för varandra. Vidare menar författarna 

(a.a) att det krävs en vuxen för att ge barnet allt det behöver. Den beskrivningen har 

Malaguzzi på de barn han kallar för ”Det sovande och fattiga barnet – en tom container”. 

Han menar även att barnet är som ett oskrivet blad som ska fyllas eller kan barnet liknas vid 

en klump lera som ska formas (a.a). 

Utvecklingspsykologen Eriksson skriver att om barn upplever tillfredställelse skapar dom 

tillit till omgivningen och tvärtom (Hwang & Nilsson, 2003). Ett hinder för att skapa tillit kan 

vara om det enskilda barnet har fått en negativ bild av tillit från en pedagog. Enligt Erikson 

(a.a) blir barnet då misstänksamt och avvisande mot andra pedagoger och vuxna. Barnet tror 

då att andra inte är kapabla till att tillfredställa barnets behov. Det här kan tydligt visas vid en 

inskolning då barnet enbart tror att det är hans/hennes föräldrar som kan tillfredställa behovet. 

Därför kan det vara utav vikt att pedagogerna visa för barnet att den kan lita på dom och att 

dom tillfredställer barnets behov. Den här tilliten växer sedan mer och mer till andra 

pedagoger och vuxna som finns i barnets omgivning. 
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Under en observation såg vi följande: ”Pedagogen berättade en sak, samtidigt säger ett 

barn något mitt i. Pedagogen säger då att den ska tala färdigt först. Efter att pedagogen 

berättat klart frågar den aldrig barnet vad han/hon ville berätta” (Observation 2/5-07).

Dhalberg och Åsén (1998) skriver om att barnet behöver en vuxen som den kan konstruera 

världen tillsammans med. I FN:s barnkonvention (Modigh, 2003) står det att alla barn har rätt 

till att uttrycka sin åsikt och bli accepterad för den. De medfödda egenskaper barnet har och 

andra potentialer är lika viktiga att bli accepterad för. Även här blir det en problematik då det 

går att se den här situationen från olika håll så som att pedagogen kände att den blev avbruten 

i en viktig diskussion med övriga barn. Pedagoger har oftast en bakomliggande orsak till det 

dom gör, vilket pedagogen i det här fallet kanske hade. Pedagogen ville kanske att barnet 

skulle lära sig att inte avbryta när andra talar och fick därför ta konsekvens som kan vara att 

inte få sin röst hörd. Lpfö 98 och FN:s barnkonvention (Modigh, 2003) skriver att barns röster 

ska få bli hörda men i läroplanen står det även att vi ska fostra barnen till demokratiska 

medborgare. Det pedagogiska syftet i den här situationen kanske var att lära barnet vad 

demokrati innebär. Michael Bakthin talar om ”respekten för den andres ord, viljan att lyssna 

och förstå på den andres premisser och använda den andres ord som tankeredskap men 

samtidigt behålla respekten för de egna orden” (Dysthe, 2001 i Arnér & Tellgren, 2006, s. 

23)

I en annan situation observerade vi ”Ett barn som kom till en pedagog och ville ha hjälp 

att lossa två tallrikar som satt ihop. Pedagogerna sa till barnet att det var omöjligt att få isär 

dom. Problemet var att pedagogen inte ens försökte då han/hon hade en kaffekopp i handen”

(Observation 25/4-07). I den här situationen ses den tidsbrist som finns på förskolan, då 

pedagogerna inte har tid att ta rast utan istället dricker sitt kaffe i barngruppen. 

Barnen börjar gräva i en sandhög över grillstaden. Pedagogerna säger då till dom att ”här 

gräver vi inte!”, men för att barnen ska kunna fortsätta sin lek ber hon barnen att hämta två 

skottkärror så att de kan tömma ut sanden. Pedagogen talar samtidigt om att dom inte ska röra 

kolen och anledningen till varför kolet ska vara kvar. Helt plötsligt säger pedagogen till 

barnen att dom nu har grävt klart. 

(Observation, 25/4-07)

Pedagogen sa ”att man inte skulle röra det då barnen kunde bli smutsiga om kläderna och att 

det kunde hamna i sandlådan där de inte skulle vara” (Observation, 25/4-07). Pedagogen 

berättar att kolet ska vara kvar, som finns längst ner, och vad det används till. I Växjö 

kommuns skolplan (2005) står det att barnen och pedagogerna ska samarbeta och att barnen 
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ska få påverkar innehållet i vardagsarbetet. Vidare skriver skolverket i Lpfö 98 att barnen ska 

vara medskapare och att det ska finnas dialog mellan dom och pedagogen för att bådas 

intressen ska komma till uttryck.

7.4     Vad vill barnen ha inflytande över?
Vi frågade barnen om vad som är viktigt att få vara med och bestämma om. Exempel på vad 

barnen vill ha inflytande över är ”vilken mat man ska ha. Få bestämma vilket godis man 

tycker om”. Ett annat barn tycker att det är viktigt att få bestämma vilken låt ”på 

melodifestivalen” (Barnintervju, 24/4-07) dom ska lyssna på, med det här menar barnet en 

skiva från Melodifestivalen. Situationen kan uppfattas som att barnen här ser till sina egna 

grundläggande behov. De barn anser vara viktigt är inte alltid samma saker som vi vuxna 

lägger stor vikt vid. Det som barnen ser som viktigt bör ligga till grund för verksamheten 

(Lpfö 98). I Lpfö 98 står det att barn ska efter hand som de utvecklas och klara av att få ta 

ansvar för sina handlingar. Med det här menas att pedagogerna måste ge barnen mer ansvar 

efter hand som dem märker att de klara av det. Barnen i ovan nämna situation kanske ännu 

inte är redo för att ta det här ansvaret och därför får de inte bestämma om exempelvis vilken 

mat som barnen vill ha. Det är en fråga om ålder och mognad som varje pedagog måste lära 

att känna av hos varje barnen. Dock bör pedagogerna som arbetar i förskolan lyssna in barnen 

och se till det som dom tycker är viktigast (Växjökommun, 2005).

Vi ställde frågan till barnen om dom ansåg att det finns något som är viktigt att få vara med 

och bestämma om på förskolan. Ett barn svarar att det är viktigt att få bestämma ”vad jag vill 

vara, så att igen drar i mig och säger att jag ska vara där, för man kan inte bara komma å 

dra å säga att man ska vara i dockrummet, så som elever som kommer hit, ’kom alla barn så 

går vi å rita’ å sånt” (Barnintervju, 24/4-07). Jonstoij och Tolgraven (2001) talar om ”de 

hundra språken” som barn har. Det kan även vara bra för oss vuxna att använda oss utav de 

här då det ibland behövas många uttryckssätt och olika förklaringar för att förståelsen hos 

barnen ska öka. 

7.5 Sammanfattning av resultat och analys
I vår undersökning har barnen visat att dom förstår varför det inte går att bestämma på 

förskolan lika mycket som dom får bestämma hemma. Barnen förklarar i intervjun att skälet 
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är för att det finns för många barn på förskolan. Vidare påpekar barnen tydligt att dom stora 

barnen får gå ut utan en pedagog medan de små måste vänta tills pedagogen har klätt på sig. 

Pedagogerna anser att barnen ska vara med och bestämma, dom anser även att barnen blir 

mer positiva om dom själva har fått bestämma något. Barnen menar också att det känns bra i 

kroppen om dom får vara med och bestämma. Dock anser en pedagog att det inflytande som 

idag finns i verksamheten inte räcker till. 

De två pedagogerna vi intervjuade tycks ha olika syner på vad barn kan ha inflytande över. 

Den ena anser att barnen kan ha inflytande över en del saker i verksamheten, för allt går inte. 

Den andra pedagogen menar att det inte finns något ett barn inte kan ha inflytande över. 

I undersökningen har det observerats att barnen är noga med att följa pedagogernas regler 

och samtidigt vet barnen varför de här reglerna finns. En utav pedagogerna har uppfattningen 

att barnen behöver en tydlig ledare och någon som bestämmer åt dom med följande citat 

”Barn är så spontana och vill göra saker, som man får styra upp det hela” (Pedagogintervju, 

25/4-07). Vidare har det upptäckts att barnen i vissa fall får bestämma vilka sånger dom vill 

sjunga och vilka lekar dom vill leka. I kvalitetsredovisningen för Växjökommun (2005) skrivs 

det även att det är det här som barnen får vara med och bestämma om. Barnen anser dock att 

de kan få vara med och bestämma mer på samlingarna.

I observationerna har det visats sig att pedagogerna uppmanar barnen till att prata och 

gemensamt lösa konflikter. Pedagogerna kommer även med exempel på hur konflikten kan 

lösas. I vissa fall tar även pedagogerna initiativet till att förhindra att en konflikt uppstår 

genom att till viss del läsa av barnen och ta deras perspektiv, det vill säga ett barnperspektiv. 

Vidare anser pedagogerna i undersökningen att dom vågar gå emot de normer och regler som 

finns i arbetslaget och att dom är positiva till barnens initiativ. Dock visar vissa observationer 

på att dom inte alltid är positiva till barnens initiativ. Pedagogerna anser vidare att dom utefter 

barngrupp ändra sitt förhållningssätt då inget barn är likt det andra.

I undersökningen har vi märkt på pedagoger och barn, att i en diskussion om barns 

inflytande talas det om vad barnen kan vara med och påverka om. Det handlar ofta om saker 

som vuxna alltid har bestämt vilket leder till att barnen är ovana vid inflytande över de här 

sakerna i vardagen. Det här leder i sin tur till att barnen inte är vana vid att uttrycka sig om 

och utveckla idéer som handlar om vad dom kan ha inflytande om. I vår undersökning visas 

det att barnen anser att det är viktigt att få bestämma om dom vill äta godis, glass, vilken mat i 

förskolan de vill äta och dylikt. Barnen vill bestämma när det gäller mindre saker men när 

större beslut ska fattas vill dom att de vuxna ska bestämma. Några utav barnen påpekade hur 

viktigt det var att själv få bestämma vad dom vill göra och att inget annat barn ska bestämma 
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över andra. De menar att alla ska få vara med och bestämma. Barnen får oss även att förstå att 

tidsbristen hindra dom till att göra vad dom vill. Pedagogerna menar att tidsbristen är ett 

hinder för deras arbete med barnen. En utav pedagogerna anser att barngrupperna bör bli 

mindre för att inflytandet ska få större del i verksamheten. 
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8 Slutdiskussion
Utefter att samhället förändras ställs det både mer och nya krav på pedagogerna. I dagens 

samhälle ser vi att de demokratiska värdena tar alltmer plats i skolan och i samhället. Även 

Orlenius (2001) menar att barn ska förberedas till att möta samhället och de krav som ställs på 

dem. Det demokratiska värdet som har lyfts mest, den senaste tiden, är inflytande. 

Styrdokumenten, på nationell, kommunal och lokal nivå, skriver om vikten av inflytande. 

Men hur inflytandet ska ske är en tolkningsfråga som är upp till var och en att tolka. Därför 

ser inflytande olika ut på förskolorna och varje pedagog arbetar med inflytande på sitt sätt.

 Som pedagog skapar vi oss en bild utav vad barn kan och inte kan (Jonstoij & Tolgraven, 

2001). Den bild vi har utav barn påverkar i sin tur vad barnen tror att dom kan. Det gör att 

vårt arbete som pedagog och det förhållningssätt vi har bestämmer vad barnen kan och vad 

barnen lär sig. Barngrupperna på förskolorna förändras efterhand som det kommer nya barn. 

Det gör att vårt förhållningssätt och arbetssättet, enskilt och i arbetslaget, bör förändras utefter 

barngrupperna, då vissa barn klarar av saker som andra inte gör. Vi anser, för att en 

pedagogisk verksamhet ska kunna drivas är det utav största vikt att vi pedagoger reflektera 

över vårt arbetssätt, tänker innan vi handlar och har en mening bakom det vi gör.

Alla pedagoger har sin ryggsäck med sina erfarenheter, tankar och idéer som påverkar 

dem. Därför är det viktigt att vara medveten om vilka värden du som pedagog förmedla vidare 

till barnen och vilka som inte bör förmedlas vidare. 

Vår tanke när vi började vårt examensarbete var att undersöka om det var barnperspektivet 

eller barns perspektiv som syntes i förskolans verksamhet. Barnperspektivet såg vi tydligt hos 

pedagogerna medan barns perspektiv var svårare att upptäcka. Till en viss del såg vi barns 

perspektiv i första hand men sedan gick det över till barnperspektivet. Likt vår undersökning 

tror vi att det är enkelt att pedagogerna vill inta barns perspektiv men att det faller på 

verksamheten på grund utav de stora barngrupperna och tidsbristen. Vi som blivande 

pedagoger vill att inflytandet ska få en stor del i verksamheten men även här, likt det 

pedagogerna talar om i vår undersökning, bör det ske en förändring på barngrupperna. För att

en pedagog ska kunna inta ett barns perspektiv bör pedagogen ge barnen möjlighet att låta de 

använda det Reggio Emilia pedagogiken nämner för ”de hundra språken” det vill säga många 

uttryckssätt (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Desto fler sätt ett barn har att utrycka sig på desto 

enklare är det för oss pedagoger att förstå barnet. 

Vår uppfattning om inflytande, innan vi gjorde undersökningen, var att inflytande enbart 

förekommer när förskolorna arbetar med det som prioriterat mål. När förskolorna sedan 
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började arbeta med ett nytt prioriterat mål kom inflytandet i skym undan och all energi lades 

till det nya målet. Vi anade även att inflytandet skulle falla på de stora barngrupperna och på 

de styrda aktiviteterna som gör att tiden till fria aktiviteter minskar. 

I och med att samhället förändras bör även vi pedagoger inom förskolan få gå 

fortbildningar för att ständigt hålla oss uppdaterade om samhället och vad som sker där. För 

att vi pedagoger ska kunna rusta barnen att möta samhället och dom demokratiska väderna 

som finns där krävs en ständig vidareutveckling och uppdatering inom området. Vi pedagoger 

bör även använder ett demokratiskt förhållningssätt, inte bara till barnen utan även mot 

varandra, vi kan inte kräva att barnen ska göra något som vi inte gör. Barnen gör inte som vi 

säger utan barnen gör som vi gör.

Det kan vara intressant att i framtiden forska vidare på hur vi pedagoger ska arbeta för att 

kunna inta ett barns perspektiv. Det går även att göra en undersökning där man ser på 

förskollärares respektive barnskötarens syn på barns inflytande i förskolan, om de här 

synsättet skiljer sig och varför dem gör det. 

En annan intressant undersökning att forska vidare på är det vi har fått fram som orsaker 

till varför inflytande inte får så stor del i verksamheten. Dom orsakerna är de stora 

barngrupperna och tidsbristen och om de här faktorerna verkligen påverkar verksamheten, 

skulle då inflytandet öka? Det kan även vara intressant att se vilket inflytande som sker på 

förskolorna, om det är styrt eller inte styrt inflytande. Det vill säga exempelvis om pedagogen 

ger barnen tre alternativ att välja på eller om barnet får välja fritt.        

Alla vi människor utvecklas i samspel med andra och vi har ett utbyte av varandra. Vidare 

söker vi en mening med livet oavsett vilken ålder vi är i (Arnér, 2006). Som avslutning citerar 

vi Elisabeth Arnér (2006, s. 102) ”Hade barnen varit det viktigaste ’vi’ har eller åtminstone 

lika viktiga som vi, hade troligen ’vårt’ bemötande av barn problematiserats än mer och 

frågan skulle ha prioriterats inom alla samhällsområden där barn finns med.”
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Bilaga 1
Brev till föräldrar

Hej!!

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Växjö universitet. Vi håller på att skriva vårt 

examensarbete som ska handla om barns inflytande i förskolan. Vi ska nu komma ut på X 

förskola och göra undersökningar vecka 17. Vi kommer att genomföra intervjuer med era 

barn. Vi undrar då om ni samtycker till att vi får lov att intervjua era barn?

Ert barn skyddas av konfidentialtitetskravet vilket innebär att den information vi får fram inte 

kommer att kunna kopplas till erat barn och inga namn kommer att nämnas. Vi lovar även att 

inte använda informationen till något annat än till examensarbetet (nyttjandekravet).

Har ni några frågor kan ni kontakta oss på följande mobilnummer.

Johanna Davidsson xxxxx

Maria Bjarting xxxxx

Om vi får ert samtycke till att intervjua ert barn skriv under och lämna till personalen senast 

den 23/4-07.

Barnets namn ________________________________

Vårdnadshavarens namn ________________________________________

Vi hoppas att ni samtycker till intervjun och tack på förhand

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Davidsson & Maria Bjarting
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Bilaga 2
Brevet till förskolan

Hej Y!

Vi 'är två studenter som går näst sista terminen på förskollärar utbildningen och nu är det dax 

för oss att skriva examensarbete. Vi undrar om vi kan få komma till X förskola och göra en 

fältstudie om inflytande i förskolan. där vi gärna vill intervjua personalen, och dom äldsta 

barnen (5  åringarna) och även göra en del observationer.Vi skulle gärna vilja komma vecka 

17 ons, tors och fre men det är inte säkert att alla dagarna behövs, det märker vi.Vilket passar 

bäst, förmiddagar eller eftermiddagar?  För att få det bästa reslutatet så borde barnen vänja sig 

lite vid vår närvaro där av tror vi inte att det räcker med bara en dag.

Mvh 

Maria Bjarting

Johanna Davidsson
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Bilaga 3
Intervjuguide/observationsschema 

Intervjufrågor – Barn

1. Vad gör ni här på dagis?

2. Tycker ni att det viktigt att få vara med och bestämma?

3. Vad tycker ni att det är viktigt att få vara med och bestämma om?

4. Vill ni vara med och bestämma vad ni ska göra på dagis?

5. Tycker ni att ni få vara med och bestämma om vad ni ska göra här på 

dagis?

6. Vad får ni vara med och bestämma om?
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Intervjufrågor – Pedagoger

1. Vad tänker du om inflytande i förskolan?

2. Vad är inflytande för dig?

3. Tycker du det är viktigt med barns inflytande och varför?

4. Hur arbetar ni med inflytande?

5. Hur skulle du vilja arbeta med inflytande?

6. Vad tycker du att barnen ska få ha inflytande om/över?

7. Hur uppfattar du styrdokumenten när det gäller barns inflytande?

8. Vad anser du är positivt respektive negativt med inflytande?

9. Skulle du våga gå emot normen genom att bryta reglerna genom att svara 

ja på ett barns fråga där du vet att de andra pedagogerna skulle svara nej?
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Observationsschema

 När pedagogen är positiv till ett eller flera barns initiativ? 

 När pedagogen frågar barnet/barnen vad de vill och tycker?

 Vilket perspektiv ser vi på förskolan, barns perspektiv eller 

barnperspektiv?

 Har all personal samma värdegrund? (samma förhållningssätt, 

normer och regler)  

 Vad får barnen inflytande över och hur ofta?
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Bilaga 4
Tidsschema

TIDSSCHEMA

V. 5 - 6: Börja med att skriva en plan för vad vi vill skriva om i examensarbetet. Börja så 
smått med att leta litteratur.

V. 8: Träffas någon gång under veckan för att tillsammans leta litteratur. Ska även börja läsa.

V. 9 – 12: Fortsätta att läsa litteraturen vi hittills har hittat. 

V. 13: Första mötet med handledare, examinator och PM gruppen på Onsdagen.

V. 15: Denna vecka ska vi bestämma en handledningsträff med handledaren. Vi måste träffa 
handledaren denna vecka. Vi ska även börja skriva till PM 1.  Vi ska också kontakta en 
förskola angående undersökningen. Vi ska fortsätta att läsa böcker. 

V. 16: Ska skriva klart vårt syfte och problemformuleringar. Vi ska leta upp de nationella –
kommunala – lokala styrdokumenten. Läsning av metod delen i Bryman och andra böcker. 
PM 1 ska var klart på torsdagen innan det ska vara inlämnat. Ska skriva ett mail till förskolan 
om vårdnadshavarens tillstånd till intervjun som ska skickas på onsdagen.

V.17: Börja skriva på metod delen och dem etiska ställningstaganden. Ska skriva opponering 
på måndagen.  På tisdagen ska vi ha PM 1. På onsdag och torsdag ska vi göra fältstudien. Vi 
ska även transkribera intervjuerna denna vecka. Vi ska börja att skriva på de teoretiska 
utgångspunkterna. 

V. 18: Den teoretiska utgångspunkten ska vara klar. På onsdag ska vi göra en observation till 
samt att vi ska ha handledning på torsdagen.  Bestämma ny handledningstid.

V. 19: Denna vecka sätter vi igång med resultat och analys. Målet är att bli klar med den men 
om inte så har vi en dag tillgodo på nästa vecka.

V.20: PM 2 på onsdag och då ska vi vara klara med bakgrund, syfte och 
problemformuleringar. Våra teoretiska utgångspunkter och metoden ska det finnas ramar för. 
Vi Fortsätter med Resultat och analys. Vi ska också skriva opponering. 

V. 21: Vi ska skriva klart slutdiskussionen, göra en källförteckning, sammanfattning, 
inledning och sammanfatta bilagor. Få hjälp med att göra en innehållsförteckning. Skicka 
arbetet till Maria Levin + att läsa igenom arbetet som helhet själva. Bestämma handledarträff. 
Metoddelen ska även bli klar.

V. 22: Komplettera eventuella fel. Lämna in arbetet på onsdagen innan kl. 18.00. Göra 
huvudopponeringen. Lägga upp redovisningen. 

V. 23: REDOVISNING på måndagen och på tisdagen är det SLUTSEMINARIUM. 

Efter två veckor ska det vara inlämnat igen om vi får respons.             
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Bilaga 5
Kvalitetsredovisning från förskolan

Kvalitetsredovisning på X förskola

Graden av måluppfyllelse är tillfredställande. Personalen måste vara flexibel i sitt bemötande 
då inskolningar görs löpande över tid, arbetsron för både barn och vuxna påverkas. Genom 
erfaren personal arbetas det utifrån uppdragen och strävansmålen främst inom område 
Utveckling och Lärande med att Utveckla självständighet och tillit till den egna förmågan. 
Genom medvetet gemensamt förhållningsätt bemöts barnen där de befinner sig, det är 
utgångsläget i  allt arbete personalens utför.
Vi upplever att barnen känner tillit till pedagogerna, vågar tala, ifrågasätta, visa glädje, 
intresse och kan samverka med varandra utifrån var och ens förutsättningar

All vår verksamhet utgår från förskolans strävansmål enligt vår läroplan Lpfö-98,
arbetslagen lägger stor vikt på att:

 Verksamheten skall vara välkomnande, rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.
 Förskolan skall erbjuda en pedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar en 

enhet, samt att pedagogerna är tydliga förebilder.
 Verksamheten utgår från barnets erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper.
 Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet som förutsätter samspel med varandra.
 Varje barn ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna.
 Delaktighet och tilltro på den egna förmågan på så vis grundläggs och växer.

Under mer än 10 år har X röda tråd varit och är, att främja barns grundläggande behov av 
rörelse och lek både inne och ute.
Med regelbundna och medvetet styrda aktiviteter som tex gymnastik och rörelselekar vill vi 
värna om en god hälsa, språk, samspel och kommande läs och skrivförståelse
Utveckling Lärande inflytande

ansvar/samspel
kommunikation
ljudmiljö/hälsa

Normer Värden lika värde/hänsyn/handlingsplan

Förskolans mål
Barn runt 3 års ålder klär sig, tar mat och äter själva. Hanterar hjälpligt en sax.
Yngre barn visar förståelse genom kroppsspråk eller ord, klapp eller kram vid konflikt.
Äldre barn förstår och visar innebörden av gemensamma regler.
Att förskolans vuxna är förebilder vilka genom medvetet förhållningssätt bistår barns 
utveckling utifrån vars och ens förutsättningar till socialt trevliga samspelande individer.
Med löpande granskning av Ljudmiljön särskilt vid X finna åtgärder mot en bättre ljudmiljö.

Delmål
 Dela in barn i fler grupper även under fria leken, mer styrning.
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 Få men enkla trivsel regler utarbetade så långt det är möjligt tillsammans med 
barnen.

 Fysisk närhet av vuxna i arbetet, varje barn ska känna stöd vid behov, men också 
för styrning och avbrott vid oönskade händelser.

 Sätta fokus på bra behagliga ljud och minimera höga, oönskade ljud. 

Process
Genom tillåtande arbetssätt låter vi barnen prova sina fysiska förmågor ex klättra upp och ned 
själva från skötbordet, balansera, hoppa, dansa, stimulera känsel, synintryck och hörsel. 
Även rita, måla skapa, pussla, skriva, övrigt utmana dem genom nyfikenhet, frågor enskilt och 
i lek. Via samtal och olika dokumentation löpande delges föräldrar information om barns tid i 
förskolan för att stärka vikten av vad barnet upplever. 
Vi berömmer barnen, säger ”du kan”, även barn är ibland generösa mot varandra ex klappar i 
händerna och hjälper varandra (yngre barn).
Med variation i vardagen av aktivitet, måltid, vila, rutiner, utevistelse främjar vi en god hälsa 
men också genom att sätta gränser när så behövs.

Vi ingriper vid konflikt när vi avläser att barnet har behov av det. Vägleder till lösningar 
genom frågor och hjälper dem sätta ord på känslor.
Vi pedagoger strävar efter samtal med barn och varandra på ett sätt som innehåller mer 
vänlighet, minimalt med irritation och kommando med sikte på större förståelse och insikt.
Målet är ständigt aktuellt, upplevs nu som avslutat men inte helt uppnått, grupperna växlar 
men arbetssättet kvarstår.

X har genom skapande verksamhet skapat ”Hårcellen Ellen”, ritat teckningar om hur ljud 
påverkar vår hörsel/öron, vilka ljud som är bra eller dåliga för hörseln. Tillverkat ljud-
memory, gått på ljudpromenader, lärt oss att stänga dörrar tyst. Samtalat om hur vi bäst kan 
samtala med varandra, nära och med ögonkontakt behöver vi inte höja våra röster. Hårda 
material som plastbackar har bytts ur som förvaring mot pappkartonger och korgar. 

Resultat och måluppfyllelse
Barn kommer till vuxna om någon kompis är ledsen, de känner förtroende och får erfara 
sympati och empati, att andra bryr sig. Bäst resultat i konflikter ges i smågrupper eller enskilt 
när det akuta läget lagt sig. Böcker och drama har visat sig vara bra hjälpmedel.
Med kamera, observationer och självvärdering ser vi att barn löser konflikter själva med ord 
men behöver fortsatt stöd. Att förstå orsak och verkan lyckas inte alltid. Barn vet att vi vuxna 
sätter gränser, de klarar rutinerna med vuxenstöd, leker, samspelar och förhandlar bra med 
varandra. Vi upplever att barn lyssnar mer på varandra i smågrupper, i större samlingar är de 
mer koncentrerade på vad de ska säga själva.

X barn visar på olika sätt att de förstått vikten av att vara rädd om sina öron/hörsel. De 
uppmanar varandra om någon är för högljudd, har talat hemma om att inte spela musik högt, 
att inte ropa till varandra från olika rum. Ögonkontakt och närhet gäller. Avdelningarna har 
också tillskapat en tyst ljud-vrå att krypa in i, där får man bara titta i böcker eller lyssna på låg 
musik. Vi har haft studiebesök av förskolor från andra kommunen vilka velat ta del av våra 
åtgärder och erfarenheter.

Åtgärder för utveckling
Vid en syskonavdelning har pedagogerna kommit fram till 9 punkter i vad barn ska få med sig 
under sin tid i förskolan, utan inbördes ordning.
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1. Kunna leka, hantera relationer.
2. Vara med sig själv – ej beroende.
3. Föra samtal – spinna vidare – lyssna – göra sig hörd.
4. Hävda sin rätt, våga säga nej.
5. Visa och förstå ärlighet.
6. Respekt för auktoriteter
7. Respekt för egendom.
8. Behärska handens – kroppens färdighet, styrka – kontroll.
9. Koncentration.

Samtal kommer att föras om punkterna ska införlivas vid samtliga syskonavdelningar och i 
den form de nu är.


