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aktiviteter som genomförs inom förskolan. Barns behov och intressen ska enligt läroplanen 

ligga till grund för utförandet av förskolans miljö och planering av den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket, 2006). 
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1 Inledning 

Enligt förskolans läroplans grundläggande värden är det viktigt att göra barnen medvetna om 

vad demokrati är, så att barnen får en grund till att växa i sitt ansvar och på sikt kunna delta i 

samhällslivet. Det är pedagogernas uppdrag att ge det enskilda barnet möjlighet att utveckla 

sin förmåga till att använda inflytande i förskolan vid olika situationer. Detta ställer stora krav 

på pedagogen där det gäller att vara lyhörd och lyssnande såväl som att kunna se händelser ur 

ett barnperspektiv. När det gäller barns inflytande är det viktigt med en kommunikation 

mellan pedagog och barn men även mellan barn och barn. Det är betydelsefullt för barnen att 

möta pedagoger som är intresserade av vad de har att säga så att deras idéer, tankar och frågor 

utvecklas vilket då kan bidra till att barn blir inspirerade (Skolverket, 2006).  

 

Barns inflytande betonas i läroplanen för förskolan: I förskolan läggs grunden för att barnen 

skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga 

får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2006:10).  

 

Inflytande är en viktig del i barns lärande och barnen ska kunna få möjlighet till att påverka 

sin vardag, känna delaktighet såväl som att ta ansvar allt inom givna ramar. Pedagogerna 

behöver ha förståelse för att det är de som har makten. Oavsett om det kallas för fritt skapande 

eller fri lek är det pedagogerna som sätter ramarna dvs. de ger barnen givna ramar för vad 

som är möjligt i den miljö som erbjuds såväl som när, var och hur. Det innebär att barnen 

aldrig är fria från de vuxnas påverkan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005 ). I en utredning gjord av 

en intern arbetsgrupp tillsatt av Utbildningsdepartementet (2003) beträffande barns inflytande 

kom de bland annat fram till, att inom förskolan finns det ett tyckande bland pedagogerna att 

förskolebarnen det berör är så små att de vare sig kan eller ska påverka hur verksamheten ska 

se ut. Samtidigt har det ständigt förts diskussioner inom förskolepedagogiken när det gäller 

barns inflytande i förskolan. Vuxnas uppfattning inom förskolan är att de anser sig veta vad 

barnen är intresserade av och vill, och menar att p.g.a. det får barnen inflytande genom den 

vuxnes syn på barnen (Utbildningsdepartementet, 2003). 

 

Inflytande är ett aktuellt och viktigt ämne med ett betydelsefullt innehåll och som diskuteras 

mycket i vårt samhälle. Många gånger finns det fullt med många olika regler inom förskolan 
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som barnen inte har någon möjlighet att påverka. Reglerna grundar sig ofta på hur 

pedagogerna ser verksamheten utifrån sitt perspektiv och inte ur ett barns.  Ett stort antal av 

dessa regler handlar om vad barnen inte får göra, vilket då många gånger kan leda till mindre 

konflikter. Gränser eller regler sätts många gånger för barnens olika aktiviteter för att barnen 

inte ska skada sig själva eller någon annan, dessutom handlar det vid många tillfällen även om 

att det material eller inventarier som finns på förskolan inte ska förstöras. En del gränser lär 

sig barnen genom erfarenhet, men givetvis kan barnen inte få vara med om något som kan 

skada dem själva eller någon annan för att erhålla erfarenhet. Ett syfte med att ha gränser och 

regler är att barnen själva efter en tid ska lära sig vad som är lämpligt eller möjligen olämpligt 

att göra (Pape, 2001). Eftersom det är pedagogerna som planerar och strukturerar upp den 

dagliga verksamheten, regler samt miljön på förskolorna, så anses inte barnen få någon större 

chans till delaktighet i förskolans verksamhet. Frågan är hur barnen ska kunna stärka sin 

förmåga att ha kunskap om samt handla efter demokratiska principer, om de inte får någon 

möjlighet att vara delaktiga i sin egen vardag (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). För att göra 

barnen delaktiga är det av stor betydelse att lyssna till barnen och att alla både vuxna och barn 

får en möjlighet till att uttrycka sin åsikt. Låt barnen ta ansvar för och vara med i diskussioner 

kring t ex vilka regler som ska gälla hur miljön ska se ut. Då blir reglerna mer begripliga och 

barnen får tillgång till en miljö som de själva varit med och skapat. Det medför att det blir mer 

självklart att alla tar sitt ansvar eftersom vuxna och barn tillsammans diskuterat och kommit 

överens (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Att utveckla verksamheten så att barn får inflytande är ett av förskolans uppdrag och enligt 

nationalencyklopedins ordbok är begreppsförklaringen av ordet inflytande möjlighet att 

påverka (Nationalencyklopedin, www.nationalencyklopedin.se).Vi upplever genom vår 

erfarenhet att det råder skillnader i hur väl pedagogerna lyckas med detta uppdrag och vill 

genom vår studie få en större kunskap om problemområdet. 
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1.1 Syfte 

Målet och syftet med vårt arbete är att ta reda på hur pedagogerna ger barn en möjlighet till 

inflytande, dels i den dagliga verksamheten samt i planering av verksamheten. Vi vill också ta 

reda på hur pedagogerna själva ser på inflytande. 

 

1.2 Problemformulering 

Vad innebär barns inflytande för pedagogerna i verksamheten? 

Hur tillvaratar pedagogerna barns möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten, samt i 

planeringen av verksamheten? 
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2 Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för Vygotskijs tankar och teorier om hur viktigt det 

är med kommunikation och samspel ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi belyser barns 

inflytande i verksamheten samt vilka rättigheter barn har. Vi beskriver skillnaden mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv, samt pedagogernas barnsyn och vilken inverkan det har 

på barns inflytande. Vi belyser också kommunikation, lärande och samspel mellan pedagog 

och barn.  Slutligen skildrar vi de maktförhållande som kan råda mellan pedagog och barn. 

  

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij är en av de teoretiker som betonar språkets betydelse för barnets utveckling. Hur 

barn förstår den yttre omvärlden anser Vygotskij är ett resultat av ett socialt samspel med 

omgivningen. Enligt Vygotskij (Bråten, 1998) använder vi språket till mycket, bland annat för 

problemlösningar, bearbetning av våra känslor, anledningen till vår ilska över något samt 

olust och andra känslor. Språket är betydelsefullt för barns sociokulturella utveckling hävdar 

Vygotskij även om små barn i början av livet söker samröre med sin omvärld via 

kroppskontakt, ögonkontakt och andra fysiska sätt. Ändå förblir språket det mest 

framträdande sätt genom vilken barnet kan komma i kontakt med sin omgivning och känna 

delaktighet i sociokulturella erfarenheter. Språket hjälper människan att få del av det kulturarv 

som andra människor format i generationer från förr.  När det är fråga om språklig 

kommunikation handlar det inte bara om att kunna ta till sig kunskaper, utan också att kunna 

utrycka uppfattningar och förnimmelser. Enligt Vygotskij (Bråten, 1998) är språk och tal 

grundläggande och bör ingå som en viktig mentalt användning hos oss människor. Barn 

tillägnar sig bäst ett gott vardagsspråk genom sociala kontakter som i den fria leken samt 

organiserade aktiviteter. Doverborg m.fl.(1987) menar att utveckla sociala förmågor uppfattas 

som en lämplig egenskap för möjligheten att fungerar efter demokratiska ideal. Vilket innebär 

att lära sig lyssna samt formulera sina tankar likafullt som att samverka och få förståelse för 

andra individers perspektiv, vilket är oerhört viktigt för gemensamt arbete och 

problemlösning. Med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet är det oerhört viktigt 

att skapa en lärande miljö för barnens kunskap och lärande. Barnen ska ges möjlighet till att 

vara med och påverka den pedagogiska verksamheten samt få stöd till att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till sitt eget lärande (Williams m.fl.2000). 
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Barns lek i förskoleåldern är en viktig del för dem när det gäller deras utveckling. Genom 

leken får barnen möjlighet att samspela med andra och utveckla sitt språk och sitt sociala 

samspel både när det gäller barn och vuxna. När det handlar om samspel oavsett om det är 

barn eller vuxna så tar individerna till sig olika metoder att tänka, konversera samt genomföra 

olika fysiska handlingar på, och som de själva blir delaktiga i (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). 

  

2.2 Barns inflytande inom förskolan 

Barns behov och intressen ska enligt läroplanen ligga till grund för utförandet av förskolans 

miljö och planering av den pedagogiska verksamheten. Barns inflytande och delaktighet i 

förskolans verksamhet är väldigt betydelsefullt. I Förskolans läroplan framhålls ett normativt 

synsätt på demokrati vilket innebär genom att aktivera och göra människor delaktiga i 

beslutsprocesser kan demokrati förverkligas (K Pong, 1999:8). I läroplanen står det 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla 

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

beslutsfattande (Skolverket, 2006:11) . 

  

Walch (1987) anser för att nå målet demokrati behövs deltagande, och det fås genom att 

människor görs delaktiga samt aktiva i beslutsprocesser och då kan demokrati genomföras 

och en av de betydelsefulla delarna i denna process är samarbete. Han menar att förskolans 

samling är en av de aktiviteter som det inte råder någon form av demokrati eftersom här är det 

till stor del pedagogerna som styr. Walch definition för demokrati är klassisk och innebär 

största möjliga deltagande på lika villkor i de beslut som rör den enskildes egen situation 

(1987:40). Walch framhåller för att barnen ska kunna ta till sig samt fostras till demokrati 

behöver de få vara med om verkliga upplevelser genom att medverka i demokratiska 

processer. 

 

Kommunikationen har en väsentlig roll när det gäller inflytande och demokrati. Alla som är 

verksamma inom förskolan skall visa respekt för varandra och arbeta för att det skapas ett 

demokratiskt klimat på förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen 

får möjlighet att visa solidaritet. Förskolans uppdrag bygger också på att stimulera barnens 

samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra. Alla barn skall få känna den tillfredställelse det ger att få utvecklas, 
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övervinna sina svårigheter och att få känna sig vara en resurs i gruppen på förskolan. Enligt 

läroplanen skall även barnen ha möjlighet att kunna utveckla sin förmåga när det gäller att 

uttrycka idéer såväl som uppfattningar, känna ett ansvar för sina egna handlingar samt miljön 

i förskolan (Skolverket, 2006). I Utbildningsdepartementets (2003) utredning framkommer 

det att arbetet med att nå målen som berör inflytande behöver stärkas för att få en förskola 

med hög måluppfyllelse samt kvalité.  

 

En del pedagoger anser att ett tillvägagångssätt för lärande är att göra barn delaktiga i 

verksamheten. Genom att pedagogerna ställer frågor till barnen om vad de skall göra 

engageras barnen i verksamheten. Med hjälp av denna metod så anser pedagogerna att de ger 

barnen möjlighet till inflytande samt att barnen också får förståelse för vad demokrati är 

(Johansson, 2005).  

 

Barns inflytande är ett prioriterat område i kommunernas skolplaner, men i rapporten som 

Skolverket (2004) sammanställt framhåller de att det verkar vara besvärligare för förskolorna 

att uppnå syftet. Genom fallstudier som gjorts enligt rapporten finns det skilda sätt att både se 

på samt att precisera barns inflytande. En del betonar det formella inflytandet, vilket innebär 

att inflytande kan förekomma när det är samlingar eller genom omröstningar o.s.v. Andra ser 

mer till det informella genom att lyssna till det enskilda barnets åsikter, tankar och idéer och 

försöka uppfylla dessa. De svårigheter som framkommer är att barngrupperna är stora, och 

bidrar till att verksamheten behöver ha en fastare struktur. Det anses också bero på vilken 

ålder det är på barnen, desto yngre ju svårare att ge barnen inflytande i verksamheten.  

 

Det föreligger inga tveksamheter om att det är de vuxna som hittilldags haft det största 

inflytandet när det gäller trivsel, utveckling samt miljö inom förskolan. De vuxna har med 

andra ord bestämt ramarna för barnens vardag (Pape, 2001).  Walch (1987) frågar sig när det 

gäller barn och demokrati, att desto stramare och möjligtvis ”bättre” pedagogisk planering 

som finns på förskolorna kan det händelsevis resultera i att barns möjlighet och utrymme till 

att kunna påverka blir betydligt mindre.  

 

I studier som gjorts inom förskoleverksamheten angående barns inflytande och delaktighet 

pekar på att regler som arbetslaget tagit beslut om för den dagliga verksamheten hindrar den 

enskilda pedagogen att låta barnet vara med och påverka vad som skall hända i deras vardag 

(Utbildningsdepartementet, 2003).  
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2.3 Barns rättighet till inflytande 

Rättighet till inflytande finns fastställd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

samt i FN:s konvention om barnets rättigheter, i artikel 12:1 där det står att barn som är i 

stånd att bilda egna åsikter skall rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 

varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(FN:s konvention, www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#12). Orsakerna är flera varför 

pedagoger bör ge barn inflytande och låta dem bli delaktiga i förskolorna. Den mest 

huvudsakliga grunden till inflytande är att det är en mänsklig rättighet och lärarens uppdrag är 

att fostra barnen till demokratiska medborgare. För att det skall kunna ske är en av 

utgångspunkterna att barnen redan i förskoleåldern får möjlighet att utöva inflytande över sin 

egen situation samt verksamhetens innehåll (Utbildningsdepartementet, 2003).  

 

2.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

För att eventuellt få ett perspektiv på hur barn kan få eller ges inflytande kan det vara 

intressant att fundera på vad begreppet barnperspektiv innebär (Arnér, 2006). För att lära sig 

handla demokratiskt finns det behov av att barnen redan i de yngre åren får chansen till att 

medverka i demokratiska processer. Delaktighet och inflytande är en grund för barnen att få 

tillfälle till att göra sin röst hörd samt kunna påverka det som sker inom förskolans 

verksamhet. Det är av stor vikt att höra på vad barnen har att säga samt försöka komma nära 

deras perspektiv (Skolverket, 2005).  

 

Enligt Arnér och Tellgren (2006) kan begreppet barnperspektiv vara både oklart och flertydigt 

och det kan vara svårt att förstå. De menar att det inte bara finns en förklaring av begreppet 

utan ett flertal. En begreppsförklaring handlar mer konkret om hur välden ser ut ifrån barnens 

perspektiv, vad de känner, upplever, ser och hör. En annan förklaring av begreppet 

barnperspektiv är att barn sätts i centrum, barn i fokus eller barns bästa. Arnér och Tellgren 

(2006) anser att ibland används de olika begreppen liktydigt och ibland har de olika 

begreppen olika innebörd. Arnér och Tellgren (2006) hänvisar till Socialstyrelsen som skriver 

det främsta skälet till att begreppen har olika innebörd är att barn inte själva kan göra sig 

hörda (2006:33). Arnér och Tellgren (2006) menar att det är viktigt att vuxna tänker på samt 

ser barnet, och att vuxna gör sitt bästa för att i en situation också se utifrån barnets synvinkel. 

Det är viktigt att sträva efter att förstå barnet och använda sig av insatser som de vuxna 
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bedömer vara till barnets bästa. Det är betydelsefullt att lyssna till barnet samt skaffa sig en 

egen åsikt om det. 

 

Utgår vi ifrån barns perspektiv handlar det om att se saker och ting genom barnens ögon. Det 

är barnens egna föreställningar kring sina liv det handlar om (Arnér & Tellgren, 2006). Barns 

perspektiv kan vara olika pga. barns olika situationer samt erfarenheter. Att till fullo förstå 

barns perspektiv för oss vuxna kanske inte är helt lätt, men genom samtal kan vi möjligtvis 

komma en bit på väg att se omvärlden genom det individuella barnets ögon (Arnér & 

Tellgren, 2006). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonar att den egna teorin som 

läraren har om barn, bestämmer vad läraren ser och hur läraren handlar. Johansson och 

Pramling Samuelsson menar för att förstå barns perspektiv är de vuxna hänvisade till att göra 

en tolkning kring det barnen tar sig för eller säger, men det är våra tankar om barns perspektiv 

som styr vår tolkning. Den grundsyn som det handlar om är att förstå det barn uttrycker som 

meningsfullt (2003:23). 

  

Att tolka barns perspektiv handlar om att sätta in barnet i ett sammanhang, där pedagogen 

ständigt är en del, samt vara lyhörd och ha kunskap om barnens uttryckssätt.  En avgörande 

faktor för att uppfatta barns perspektiv är pedagogens barn- samt kunskapssyn (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). 

 

2.5 Barnsyn 

I tolkningen av barnperspektiv finns det också olika tankar om synen på barn. Det är 

pedagogernas tankar om hur barn lär/utvecklas samt vem eller vad ett barn är som lägger 

grunden för pedagogernas handlande gentemot barnen (Arnér, 2006). När kollegor får tillfälle 

att reflektera samt föra dialoger kring olika observationer, kan det vara en hjälp och ett stöd i 

pedagogens arbete och det kan öka möjligheten till att se det kompetenta barnet (Kennedy, 

1999). I förskolan skall barn i samarbete med andra barn samt pedagoger aktivt vara delaktiga 

i beslut när det gäller den pedagogiska miljöns utförande. De ska gemensamt samtala om 

principer för allas trivsel och gemenskap, vara delaktig av val när det gäller tema och dess 

innebörd samt ha möjlighet till inflytande i val av olika aktiviteter och material. Förskolan ger 

goda förutsättningar för att barnen ska få vara med och påverka i olika sammanhang där de får 

vara delaktiga och ha inflytande i olika beslut. Det är av stor vikt att vi gör barnen 

uppmärksamma på att människor ibland har olika förhållningssätt och uppfattningar, som blir 
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en grund för deras åsikter och beteende. Barns utveckling och lärande beror mestadels på den 

vuxnes synsätt och kunskap att kunna bereda en omgivning där varje barns lärande blir en 

utmaning och stimulans (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

Kennedy (1999) menar att olika möten, vidareutbildningar och temaarbeten för pedagoger kan 

vara en hjälp till att kunna reflektera över sitt arbete med barnen, så att pedagogerna kan och 

låter barnen utvecklas till självständiga individer i sin vardag på förskolan. Som pedagog på 

förskolan anses det viktigt att barnen får tänka självständigt och reflektera över vardagen. 

Men när det gäller att lösa problem förutsätter pedagogen att det skall lösas på det sätt som vi 

vuxna anser det rätta, på vårt sätt att tänka. Det handlar om vilken barnsyn den vuxne har. Det 

är viktigt att ställa sig frågan om inte pedagogens främsta uppgift är att låta barnet växa och få 

dem att förstå att de är något. Förskolans fortsatta tillväxt ses som ett demokratiskt projekt där 

det handlar om att alla barn måste ha möjlighet till en god pedagogisk verksamhet under sin 

vardag. Solidaritet innebär att pedagoger har en gemensam förmåga att se barnet med 

möjligheter och egen förmåga att lära och utvecklas (Kennedy, 1999).  

 

I vårt samhälle ser vi barnen som en likartad grupp som vuxna tillskriver somliga 

kvalifikationer samt kvaliteter. Vårt synsätt tenderar till att inte ta samma hänsyn eller visa 

respekt som vi gör när det gäller vuxna. Vi uttrycker oss ofta med att han eller hon är ju 

endast ett barn, ändå är barnet en människa precis som den vuxne fast mindre (Gren, 2001). 

 

2.6 Kommunikation, lärande och samspel mellan pedagog och barn 

I barnstugeutredningen (Skolverket, 1998) som kom 1968 blev det en ny och slagkraftig 

diskussion beträffande barnomsorgens mening för både familjen likväl som för barnens 

utveckling och fostran. De grundläggande pedagogiska tolkningarna byggs på ett 

vetenskapligt synsätt och där barnet skall vara i fokus. I och med barnstugeutredningen kom 

en ny psykologisk inriktning där utredningen bestämde sig för att utgå i sina förslag från Jean 

Piagets (1896-1980) utvecklingspsykologi samt Erik Homburger Eriksons socialpsykologiska 

forskning. Barnet i sina olika stadier i utvecklingen inspireras mycket av sin omgivning, vilket 

då också innebär i en förlängning att samhället får ett betydelsefullt ansvar för barnets 

individualitetsutveckling menar Erikson. Piagets teori kan preciseras som en jämviktsteori 

vilket går ut på att barnet inte från födseln innehar några logiska tankestrukturer, dessa menar 

Piaget efter hand utvecklas i ideliga jämviktsförskjutningar som kräver ett samspel mellan 
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individens mognad och omvärldens påverkan. I barnstugeutredningen grundades också de 

pedagogiska målen som var generella för förskolan och som man kan hitta i det pedagogiska 

programmet. Det som blev mest framträdande var utredningens förslag om det 

dialogpedagogiska arbetssättet, som var inspirerat utifrån George Herbert Meads (1863-1931) 

interaktionistiska teori och den brasilianske pedagogen Pablo Freires (1921-1997) idéer om en 

frigörande pedagogik. Den dialogpedagogiska modellen utgår ifrån att det bör försiggå en 

kontinuerlig dialog mellan barn och vuxen, på både ett inre och yttre plan, som gäller ett 

ömsesidigt givande och tagande ifråga om känslor, upplevelser och kunskaper (1998:17).  

Dialogpedagogiken innebar förtroende för barnets egen förmåga samt barnets lust till att lära 

och barnets nyfikenhet, följaktligen gällde det att se barnet. Det innebar dessutom i den 

dialogpedagogiska modellen att både vuxna och barn är gemensamt aktiva. Pedagogiken ska 

vara individinriktad och genomföras i dialog med barnet. Likaså skulle det dessutom vara de 

yngre barnens rätt att få ha inflytande över verksamheten aktiviteter under sin dag på 

förskolan, och på så vis få möjlighet att utveckla en social förmåga (Skolverket, 1998). 

 

En av utgångspunkterna i en dialog anses vara bra relationer. Det innebär att en demokratisk 

dialog inte bara betyder att man ska ha befogenheten att föra ett samtal och bli lyssnad på, 

utan också att man behärskar förmågan att kunna lyssna. Likaså är det också viktigt att vara 

lyhörd för argument och kunna påverkas av den man ingår dialog med (Jonsson & Roth, 

2003). Vi kan inte uppfatta oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till andra, och vi 

kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra (2003:65). Med denna 

uppfattning är livet dialogiskt, och att leva innebär att vara intresserad av att föra dialoger 

med omvärlden. Dialogen kan då anses vara en huvudsaklig kvalitet för det samspel som 

råder mellan människor (Williams m.fl. 2000).  

 

Dialogens innebörd för den pedagogiska verksamheten är något som också idag diskuteras 

flitigt i pedagogiska samtal inom både förskola och skola (Skolverket, 1998). Arnér (2006) 

belyser att inom förskolan är det ideligen ett samspel där de vuxna och barnen samspelar 

indirekt eller direkt med varandra. Individerna skapar sig lärdom om de kommunikativa 

spelregler som de förväntas följa. De handlar samt söker innebörd för de speciella 

sammanhang där de är, för att de ska kunna hantera komplexa sammanhang. Det är 

betydelsefullt att vuxna och barn gemensamt utvecklar sitt synsätt när det gäller demokrati 

och som då kan bidra till att göra både vuxna och barn mer självständiga samt utveckla ett 

socialt ansvarstagande (Arnér & Tellgren, 2006).  
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Inom Reggio Emilia pedagogiken ses barnen som en individ som redan vid födseln är 

kommunicerande och kommunikation är en stor del i barnens lärande (Forssell, 2005). I 

kommunikationen inryms barnets hela liv, egentligen människans hela liv: tankens ligiska 

verktyg, kommunikation som grund för socialisation, för de känslor och sinnesrörelse som 

passerar genom kommunikationen. Att lära sig hur man tala och hur man kan lyssna är några 

av de stora frågorna i livet (2005:198).  

 

Loris Malgaguzzi grundare till den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia uppfattade 

pedagogik ur ett brett perspektiv. Han ansåg att pedagogik var en del av ett demokratiprojekt. 

Den praktik och pedagogiska filosofi som de skapat och förbättrat inom Reggio Emilia 

präglas av vördnad för barnens förmågor och rättigheter (Forssell, 2005). Att möta andra 

människor genom konversation är en idé som präglar den etik som Reggio Emilias 

verksamhet bygger på. Det är delaktighet, ansvar, omsorg, tillit och vänskap som är etikens 

grundstenar (Forssell, 2005).    

 

2.7 Maktförhållande mellan pedagog och barn 

Man måste börja med sig själv för att jag ska känna mig delaktig är förhoppningen att någon 

lyssnar och respekterar ens åsikter. Detta innebär att man själv måste lyssna till andras åsikter 

och tankar och respektera dem. I en demokratisk förskola/skola betyder delaktighet att vi som 

pedagoger försöker lyssna och visa respekt för barnens uppfattningar och ger dem möjlighet 

att bli lyssnade på. Om barnen aldrig får en chans att samarbeta och ta ansvar för sina 

handlingar blir det svårt för dem att förstå demokratiska grunder. För att barn lättare skall 

förstå vad demokrati betyder är ansvaret pedagogens, att ge barnen möjlighet genom att de 

blir inbjudna att delta. Genom att bjuda in barnen kan vi som pedagoger ta tillvara på deras 

funderingar och uppfattningar och det ges möjlighet för vuxna att reflektera över barns 

potential att ge dem utrymme att påverka vardagen i förskolan. Att ha inflytande över sin 

vardag handlar om att även ta ansvar för sina handlingar (Åberg & Lench Taguchi, 2005). 

Genom dokumentationer som Åberg och Lench Taguchi gjort hävdar de att pedagogerna har 

stort inflytande över barnen och den dagliga verksamheten. Även om den pedagogiska 

traditionen säger att det är barnet som skall stå i fokus och ha möjlighet till inflytande över sin 

vardag, är risken stor att förhållandet mellan barn och vuxna inte blir på lika villkor när det 

gäller barns deltagande i aktiviteter tillsammans med vuxna. Anledningen är för det mesta att 

den vuxna dominerar genom sitt sätt att vara överlägsen i språket. Arnér och Tellgren (2006) 
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beskriver Meads lära om perspektivtagning där han också talar om modellmakt. Modellmakt 

uppträder då någon blir underordnad den andres perspektiv och ser det perspektivet som det 

enda giltiga. (2006:47) Arnér och Tellgren (2006) menar att Mead anser förutom att man intar 

den andras perspektiv är det inte heller orimligt att man också kan bli dominerad av dem. Som 

barn är det inte alls omöjligt att förhållandet mellan vuxna och barn utmärks av en sorts 

underordning i förhållandet till den vuxnes perspektiv vilket då medför att dialogen dem 

emellan ej blir jämbördig.  Barn har små chanser att förändra maktrelationen till de vuxna 

både när det gäller förskola och skola (Arnér & Tellgren, 2006).  

 

När vuxna diskuterar barn på förskolan och deras inflytande handlar det till största del om att 

kunna påverka saker som pedagogerna redan beslutat. En tolkning är att eftersom barn inte 

har någon större erfarenhet av att få inflytande och kunna påverka sin vardag på förskolan har 

de svårt att veta vad de skulle kunna ha inflytande över (Arnér & Tellgren, 2006). 

  

Gren (2001) påvisar hur vi anser oss berättigade att fatta beslut åt barnen eftersom de inte 

själva fått praktik till att ta egna beslut. Oftast är det pedagogerna som sätter ramarna för den 

fria leken vad som är möjligt att få göra. Genom att sätta ramar för den fria leken menar 

Arnér & Tellgren att det är vi vuxna som planerat miljön. Ett exempel är målning där 

pedagogerna bestämt vad de får använda för material i sitt skapande. Pedagogerna förutsätter 

att barn som börjar förskolan anpassar sig till den miljö de bestämt (2006). Enligt Gren 

(2001) har vuxna den uppfattningen att det är vi vuxna som bör ansvara för barnens 

utveckling både när det gäller psykiska såväl som fysiska behov, vilket också är att barnen 

står i beroende ställning till oss. 

 

Barn har enligt Arnér och Tellgren (2006) svårt att förstå innerbörden av ordet inflytande, och 

därför används mer ordet bestämma vilket de förstår bättre. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) som genomfört en studie av femåringar där det framgår att barn i den här 

åldern anser att det i allmänhet är de vuxna som bestämmer, men i deras lek kan de själva få 

bestämma när inte de vuxna ingår i leken. Arnér och Tellgren (2006) menar att många gånger 

tar barnen åtskilliga initiativ som för dem är betydelsefulla händelser, tyvärr verkar det finnas 

skilda meningar mellan de vuxna och barnen, när barnens initiativ är lämpliga att ta tillvara 

på. Dessvärre är det för ofta som arbetet med barnen i verksamheten har utgångspunkt från de 

vuxnas perspektiv, vilket i sin tur försvårar de öppna dialogerna mellan barn och vuxna samt 

har en negativ inverkan dvs. dämpar barnens vilja att resonera  
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3 Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning för att komma åt pedagogers olika 

uppfattningar angående barns inflytande i förskolans verksamhet. Ett sätt att få veta på vilket 

sätt människor tänker är att genomföra intervjuer. 

 

3.1 Metodval 

Vårt metodval är att genomföra en kvalitativ undersökning vilket innefattar intervjuer av 

verksamma pedagoger med hjälp av ljudinspelningar. I en kvalitativ undersökning strävar 

man efter att genom kvalitativa metoder åstadkomma en helhetsbeskrivning 

(Nationalencyklopedin, www.nationalencyklopedin.se).Vilket för oss innebär att genom våra 

intervjuer få en så bra och omfattande beskrivning som möjligt över hur pedagogerna tänker, 

verkar och varför, beträffande barns inflytande i förskolan. I en kvalitativ undersökning är det 

ofta hermeneutiken som har fått stå för uppfattnings- samt tolknings systemet samt en 

forskarroll som visar en egenskap av att vara ”subjektiv” i lika hög grad som öppen och 

engagerad (Patel och Davidsson, 1991). Hermeneutiken inom samhällsvetenskapen står för 

teori samt metod i relation till tydningar av människors handlingar. Tyngdpunkten är behovet 

av att förstå olika företeelser ur den humanitära deltagarens synsätt (Bryman, 2002). 

 

Syftet med att använda oss av kvalitativ intervju är att vi vill få veta hur pedagoger tänker 

samt hur de arbetar för att barn ska få möjlighet till inflytande i verksamheten utifrån 

uppdraget enligt förskolans läroplan. I en kvalitativ forskning finns det i stället en betoning av 

det generella när det gäller formuleringen av de inledande frågeställningarna och en tyngd 

på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2002:300). 

 

I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare av ett samtal. Det 

poängteras emellertid att en nackdel med att göra ljudinspelningar under en intervju kan vara 

att närvaron av bandspelaren kan påverkar de svar man får. En annan nackdel kan vara att det 

är tidskrävande eftersom det inspelade måste transkriberas (Patel och Davidsson, 1991). 

 

3.2 Urval 

Urval är en del av ett stickprovsunderlag som man utser för en undersökning, denna metod för 

urval kan antingen vara ett icke- sannolikhetsurval eller sannolikhetsurval (Bryman, 2002). I 

vår undersökning har vi gjort ett sannolikhetsurval vilket innebär att de som ingår i 
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urvalsunderlaget har valts ut på slumpartade grunder, där helheten i urvalsunderlaget har lika 

stor möjlighet att vara delaktig i urvalet. Vi menar eftersom vi tog kontakt med olika förskolor 

och ställde frågan slumpvis till någon pedagog på förskolan om de skulle vara intresserade 

och ha möjlighet att ställa upp på en intervju angående barns inflytande i förskolan. Vi har 

valt att göra intervjuer med verksamma förskollärare samt barnskötare som vi i 

undersökningen benämner pedagoger. Den utgångspunkt som vi använde oss av var att de 

pedagoger som deltog i vår undersökning skulle arbeta med barn i olika åldrar inom 

förskolan.  Med hjälp av den utgångspunkten i vår undersökning hoppas vi få en så bred bild 

som möjligt beträffande barns inflytande i förskolans verksamhet inom olika åldersgrupper. 

  

Vårt urval består av sju stycken förskollärare samt fyra stycken barnskötare, de är verksamma 

på åtta olika förskolor där vi själva inte är aktiva.  

• Sex pedagogerna arbetar på yngrebarnsavdelning 1- 3 år  

• En av pedagogerna är verksam på en syskonavdelning där barnens ålder är mellan 1 – 

6 år  

• Fyra stycken pedagoger arbetar på äldrebarnavdelningar där barnen är mellan 3 – 6 år  

 

Pedagogerna har arbetat inom förskolans verksamhet olika lång tid 

• En pedagog har arbetat i 35 år 

• Fem stycken har varit verksamma sedan mitten på åttiotalet 

• Fyra pedagoger har arbetat i ungefär sju år 

• En pedagog har endast ett halvårs yrkeserfarenhet 

 

Vi tog kontakt med förskolorna samt olika avdelningar via telefon eller mejl och frågade om 

det var någon pedagog på förskolan/avdelningen som var intresserad av att delta i en intervju. 

Vi förklarade för pedagogerna som deltog, att intervjun är ett underlag till en undersökning i 

ett examensarbete som belyser, hur pedagoger ger barn i förskolan inflytande i verksamheten. 

De pedagoger som deltog i intervjun delgav vi våra intervjufrågor i god tid innan intervjun 

samt beskrev våra tankar kring undersökningen. Om inte pedagogerna funnit ämnet intressant 

kunde de givetvis tacka nej från att delta i frågorna, vilket resulterat i att vi endast fått göra 

intervjuer med pedagoger som var väl förtrogna med ämnet inflytande bland barnen och har 

mer insikt i det än andra pedagoger som inte ser det som lika viktigt. I vårt fall har inte någon 
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av pedagogerna som tillfrågats tackat nej, utan ansett det intressant att få vara med på 

intervjuerna. 

 

3.3 Etiskt förhållningssätt 

Innan intervjun påbörjades klargjorde vi vårt syfte med undersökningen samt att de som 

intervjuades hade möjligheten att avbryta sitt deltagande. För att underlätta vårt arbete 

använde vi oss av bandspelare/diktafon. Samtycke och godkännande att delta i en 

undersökning är ur flera perspektiv det mest diskuterade område när det gäller etiska frågor 

inom samhällsvetenskapen. Grundregeln innebär att de som är tilltänkta att medverka ska få 

så mycket information som möjligt för att kunna ge sitt medgivande eller svara nej till att vara 

med i undersökningen. Samtyckesprincipen innebär också att de individer som man ber 

medverka i en undersökning ska få full information om undersökningens syfte och 

uppläggning.  Alla har rätt att vid varje fas i undersökning neka att delta utan att behöva 

uppge något orsak till detta (Bryman, 2002). 

 

Enligt vetenskapsrådet är forskning något som är betydelsefullt och nödvändigt för samhällets 

men också för människors utveckling. På grund av detta är samhället och dess representanter 

berättigade till att ställa krav på att forskning utövas, vilket innebär att de kunskaper som 

finns utvecklas och fördjupas samt att metoderna korrigeras. Det som dominerar den 

forskningsetiska grunden är individskyddskravet, vilket innebär att individer inte får utsättas 

för någon skada såsom fysisk eller psykisk, ej heller för kränkning eller förolämpning 

(Vetenskapsrådet, www.vr.se/Forskningsetik/codex). Vid våra intervjuer informerade vi om 

att det som pedagogerna delgav oss skulle behandlas konfidentiell, samt att pedagogerna 

förblev anonyma liksom de förskolor pedagogerna är verksamma inom.  

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Patel och Davidsson (1991) menar att reliabilitet och validitet befinner sig i en viss relation 

till varandra, vilket medför att vi inte kan utesluta någon utan förhålla oss till båda. Begreppet 

validitet i en kvalitativ undersökning sätter sin prägel på hela forskningsprocessen och 

reliabiliteten dvs. tillförlitligheten bör ses mot den förutsättningen i den särskilda situation 

som är vid tidpunkten för undersökningen (Patel och Davidsson, 1991) 
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För att kontrollera reliabiliteten kan vi vid en intervju enligt Patel och Davidsson (1991) ha en 

utomstående person som närvarar och antecknar respondentens svar parallellt med den som 

ställer frågorna. Vi kan ”lagra” verkligheten genom att använda oss av inspelningar i form av 

ljud och/eller bild. När vi lagrar kan vi köra det i repris så många gånger som vi anser oss 

behöva för att försäkra oss om att vi uppfattat allt rätt. Bryman (2002) menar att reliabiliteten 

och validitet i första hand beskriver det som berör kvaliteten i de mått som man använder sig 

av för att ge förklaring till de begrepp som forskaren intresserar sig för. 

 

Vi anser att i vår undersökning har vi fokuserat oss på tillförlitlighet genom att alla intervjuer 

har spelats in med hjälp av diktafon/bandspelare. Vi transkriberade alla svar och delgav de 

intervjuade det transkriberade. Genom det här tillvägagångssättet synliggjorde vi det som 

framkommit i intervjun och de fick möjlighet till att göra justeringar av sina svar om de ansåg 

att det behövdes. Ungefär hälften av de medverkande svarade att de godkände det som vi 

skrivit, övriga respondenter hörde aldrig av sig. Genom den här metoden innebär det att man 

använder sig av respondentvalidering, vilket innebär en process där forskaren förmedlar sina 

resultat till dem som varit medverkande i undersökningen. Tanken med det här 

tillvägagångssättet är att få en försäkran om att den framställning som forskaren gjort stämmer 

(Bryman, 2002) 

 

3.5 Genomförande 

Innan vi genomförde de intervjuer som skulle ligga till grund för resultatet, gjorde vi ett par 

”provintervjuer”. Avsikten med prov intervjuerna var att se om och hur våra frågeställningar 

fungerade. Intervjuer vi använde oss av i arbetet utfördes både på kommunala och privata 

förskolor, hälften på en mindre ort och andra hälften i en mellanstor stad. Anledningen till att 

både kommunala och privata förskolor tillfrågades var att skillnader kunde förekomma och 

observeras. Frågorna var utarbetade på ett sådant sätt där pedagogen hade möjlighet att 

utveckla längre eller kortare svar, beroende på hur de såg på frågan (se bilaga).   

 

De flesta intervjuer genomfördes i ostörd miljö, mestadels i personalrummen på förskolorna, 

där respondenterna tog sig tid både under arbetstid samt efter arbetstid. I intervjun använde vi 

oss av bandspelare/diktafon på så sätt blir hela intervjun registrerad och de exakta svaren. Om 

inte inspelning via bandspelare/diktafon sker blir eventuellt analysen av svaren oriktiga vilket 

kan innebära att observatörerna gör en tolkning som inte överensstämmer med det svar som 
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respondenten åsyftade, vilket då kan bli en felkälla (Bryman 2002 enligt Fowler & 

Mangione,1990).  

 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant, med undantag från skratt, pauser eller likartat som 

tagits bort i bearbetningen. Varje intervju transkriberades först var och en för sig som sedan 

skrevs ut i ett samlat dokument. Med ett samlat dokument menar vi att svaren är 

sammanställda utifrån likvärdiga svar från de intervjuade pedagogerna. Respondenterna har 

erhållit sina intervjusvar från intervjuarna där de kunnat se vad som sagts. Svaren som getts 

har varierat i längd, en del av respondenterna har svarat kortfattat medan andra svarat mer 

utförligt.  
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4 Resultat 

Vi kommer under resultat att redovisa de svar som vi fick vid våra intervjuer av de elva 

pedagogerna. Med hjälp av det här tillvägagångssättet vill vi belysa olika åsikter som de 

intervjuade pedagogerna har. Vi analysera samt sammanfattar svaren som vi fått på våra 

intervjufrågor samt kategoriserar frågorna för att lättare få en överblick. Vi kommer att ge tre, 

fyra exempel på svar som pedagogerna har gett oss vid varje fråga. De exemplen som vi har 

med är oftast en del av ett svar, eftersom flertalet av svaren var betydligt längre.  

 

4.1. Pedagogernas definition av ordet inflytande 

Resultatet visar att ett flertal av pedagogerna anser att ordet inflytande innebär att barnen ska 

ha möjlighet att påverka.  Inflytande innebär för pedagogerna dessutom delaktighet, ansvar, 

viss demokrati samt att barnen får vara med och bestämma. De som arbetar med yngre barn 

anser att det är betydelsefullt att utmana barnen, likaså är det viktigt att försöka tolka barnens 

kroppsspråk för att barnen ska få möjlighet till inflytande i verksamheten. Majoriteten av de vi 

intervjuat anser att det är betydligt svårare med inflytande när det gäller de yngsta barnen på 

förskolan eftersom deras verbala språk inte är så väl utvecklat.  

 

– För mig innebär det att kunna påverka, få vara med att påverka. Inte nödvändigtvis 

bestämmanderätten, utan kunna vara med att påverka och utöva. 

 

– Med inflytande tycker jag är att barnen ska få vara medvetna samt att de utvecklas och lär 

sig nya saker likaså att de har chans att påverka det som de tycker är roligt. Det kan ibland 

vara svårt att ge barn inflytande så att det ska kännas bra. Det ska vara ett givande och 

tagande för inflytande ska styras av demokratiska principer. Så inflytande är inte bara 

handlingar utan det är också tankar. Inflytande är ett väldigt stort begrepp, och inflytande är 

något som påverkar hela gruppen. Jag tycker att det är ett viktigt ämne inflytande, att vi gör 

barnen medvetna om att de kan påverka. 

 

– +är det gäller de små barnen, lära sig ta lite ansvar, våga uttrycka sig. Utmana dem, de 

små barnen måste man lyfta upp fr. början. Ta till vara på dras tankar, de små barnen 

använder mycket kroppsspråk och kan man försöka utläsa det kan man få fram vad de vill 

göra och utgå fr. det i arbetet med barnen. Det är svårt med små barn när de inte har något 

språk. 
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4.1.2 Diskussioner kring begreppet inflytande i arbetslaget 

Genom den här frågan vill vi få vetskap om pedagogerna har diskuterat begreppet inflytande 

och dess innebörd i arbetslaget. Det som framgick var att ungefär en tredjedel av de 

intervjuade inte ansåg att de förde några kontinuerliga diskussioner inom arbetslaget angående 

inflytande och dess betydelse. De andra som vi gjort intervju med hade diskuterat betydelsen 

av inflytande fortlöpande eftersom de haft barns inflytande som prioriterat mål eller arbetat 

med barns inflytande på något annat sätt. 

 

– Ja det har vi, det har vi gjort mycket. Det har vi gjort för att vi arbetar med det just nu, så 

det pratar vi om dagligen. 

 

– Vi har inte diskuterat det kontinuerligt men genom personalmöten mm har vi diskuterat det, 

då pratar vi också om det. Vi har inte haft någon speciell planeringstid då vi har pratat om 

det. 

 

- +är vi har jobbat med Lpfö har vi gjort det, men annars kan jag inte säga att vi gjort det i 

arbetslaget.     

 

– Vi har diskuterat det mycket i arbetslaget eftersom vi haft det som prioriterat mål. 

Diskussionen har hållits levande hela tiden vid planeringar och arbetslagsträffar. 

 

4.1.3 Pedagogernas uppfattningar om uppdraget enligt läroplanen kring barns   

         inflytande 

Eftersom vår läroplan Lpfö 98 ligger till grund för vårt åliggande inom förskolan, vill vi i vår 

undersökning få en uppfattning om hur väl insatta de intervjuade tillsammans med sitt 

arbetslag är i Lpfö när det gäller uppdraget om barns inflytande. Resultatet som framgick 

genom vår fråga visade att ungefär hälften av de intervjuade ansåg att de var väl insatta i Lpfö 

samt att de ideligen uppdaterade sig. Flertalet av dem som var väl insatta i Lpfö arbetade hela 

tiden med Lpfö som grund för sin verksamhet, samt att de har eller har haft barns inflytande 

som prioriterat mål. Den andra hälften menade att visst läser vi eller tittar i den någon gång 

men det är inget som vi hela tiden har i åtanke. 

 

– Lpfö läser vi ”stupalöst” eftersom vi håller på med dessa nuläges rapporter och reviderar 

så går man automatiskt tillbaka till Lpfö och checkar, vad stod det och vad sa vi. Lpfö är ett 

levande dokument. Vi kopplar hela tiden till Lpfö och jag tycker att vi är rätt duktiga på det 
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nu. +är vi har inflytande tycker jag också att föräldrarna är rätt så medvetna om att deras 

barn har inflytande och på em. kan vi tala om att idag har vi gjort det och det där barns 

inflytande ingick, vi försöker åskådliggöra det att barnen har chans att påverka. Lpfö är 

oerhört bra. 

 

- Man har det inte uttalat men när jag tänker efter så jobbar vi mycket efter det omedvetet. 

 

- Vi har läst det många gånger.  

  
– Det är väl mest när vi skriver mål eller när vi ska välja nytt som vi reflektera mer över vad 

som står där. Vi utgår lite ifrån vilken barngrupp vi har så visst insatta i den är vi, men det är 

inget som vi har prioriterat. 

 

4.1.4 Barns möjlighet till inflytande 

I följande frågor har vi sökt efter belysande exempel på hur barnen har möjlighet till 

inflytande i olika aktiviteter som sker i förskolans verksamhet, samt hur de i så fall får den 

möjligheten. De pedagoger som arbetar med yngre barn menar att barnen är för små för att ha 

inflytande. Ibland kan barnen visa vad de vill göra eller att de leker och är intresserade av 

något speciellt, om det då finns möjlighet så försöker man uppfylla deras önskningar eller ta 

tillvara på deras intresse. Ett stort antal av pedagogerna anser eftersom de yngre barnen inte 

har det verbala språket är det svårt att ha med dem vid planering av verksamheten. Ett par av 

de tillfrågade pedagogerna använder sig av aktivitetskort i verksamheten. När det handlar om 

yngre barn använder de sig av tre till fyra kort i en mindre grupp, där ett av barnen får välja 

kort och göra en aktivitet tillsammans med sina kamrater samt en pedagog. Korten har de 

vuxna bestämt men de har försökt att använda sig av sådant som de tror att barnen är 

intresserade av för att bevara barnens motivation. Korten som de äldre barnen arbetar med har 

de tagit fram tillsammans med pedagogerna, de får i hemlighet välja aktivitetskort och 

därefter presentera kortet för de andra barnen samt berätta varför de valt just den aktiviteten. 

Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen menar att hela verksamheten i stort bygger på 

barnens intresse, de observerar och lyssnar av barnen samt dokumenterar och reflekterar 

tillsammans med barnen 

 

– Det kan jag inte påstå eftersom vi precis startat upp en ny förskola. 

Det vi jobbar med just nu är att få till en trygghet i vardagsrutinerna   
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– Vi observerar barnen vad de leker med, vad de kommer med för önskemål, hur den centrala 

leken är och sen lyssnar vi in och planerar verksamheten efter det. Vi lyssnar på deras idéer, 

som kommer upp t ex om vi är på utedag etc. Sen genomsyrar dessa idéer all verksamhet. 

 

– De lite äldrebarnen som är mellan tre och fyra år har lite mer inflytande, eftersom de har 

lättare att tala om vad de vill göra. Men det är inte direkt några barn med när vi planerar för 

det är lite svårt att fråga dem vad de vill göra under en längre tid, det är oftast här och nu 

som gäller. 

 

– Barnen har varit delaktiga och vi har utgått mycket utifrån deras intresse. Vi använder oss 

av ”valkort” (olika aktiviteter som barnen har valt tidigare utefter sina intressen tex. baka, 

måla, gå till skogen etc.) där barnen i hemlighet får välja ett kort på en aktivitet som de vill 

göra. Att vi gör så beror på att barnen ska lära sig och våga göra egna val och stå för dem. 

 

4.1.5 Måltider  

Flertalet av pedagogerna anser att barnen har inflytande när det gäller måltider,  eftersom ett 

övervägande antal av förskolorna har önskemat när barnen fyller år.  

Hälften av de tillfrågade har med barnen när de dukar och på tre av förskolorna använder de 

sig av namnlappar, där barnen då har möjlighet att påverkar vilka som ska sitta vid vilket 

bord. Majoriteten av pedagogerna ansåg att barnen ska ta av det som serveras för att smaka, 

men att de inte sedan tvingar barnen till att äta det som finns på tallriken. Både de yngre och 

de äldre barnen får i stort sett lägga upp sin mat själva på tallriken, de allra yngsta får viss 

hjälp. 

 

– Det får själva ta upp mat på tallriken, ibland gör vi det åt de små, ett åringarna ger vi 

maten, men sen så säger vi att de alltid skall smaka, känner de att de inte orkar tvingar vi 

aldrig dem. 

 

– (…) när barnen fyller år får de önska sig mat, de barn som inte har det verbala språket 

väljer vi mat i samråd med föräldrarna. Vi vet vad barnen bruka gilla här och föräldrarna vet 

vad de helst äter hemma. Sen får de välja om de vill ha hårt eller mjukt bröd och när vi äter 

frukten väljer de vilken frukt de vill ha.  

 



 
          

 26

– Frukostar och mellanmål är bara bestämda. Det har dom inte så mycket inflytande i. På 

måltiderna lägger alla upp mat och provar 

 

4.1.6 Samlingar 

Med de yngre barnen i förskolan är det oftast sångsamling eller att pedagogerna läser eller 

framför någon saga med t ex hjälp av en sagolåda. Pedagogerna som arbetar med de yngre 

barnen menar eftersom barnen väljer i ”sångpåsen” eller vilken saga alternativ sagolåda de 

vill använda sig av har barnen inflytande. Det är endast på en förskolas yngrebarnsavdelning 

där de yngre barnen får vara delaktiga samt ha chansen att påverka samlingens utformning till 

viss del. De som arbetar med de yngsta barnen anser att det är betydligt svårare att låta de 

yngre barnen hålla i eller ge förslag på vad samlingen ska innehålla. I arbetet med de äldre 

barnen ligger oftast barnens intresse i fokus vid samlingen, det är vid vissa tillfällen som 

pedagogerna styr upp samlingarna och det är vid presentation av något nytt t ex mattetänk 

eller om pedagogerna anser att barnen behöver utveckla någon förmåga genom exempelvis 

språkträning. Det var endast på en äldrebarnsavdelning där inte alla barn tvunget behövde ha 

samling gemensamt, utan där de hade möjlighet att dela sig i mindre grupper.  

 

– Där har vi en lista på barnen, tex idag är det Pelle som har samling och så skriver man upp 

det + datum och sen följer man den listan så att man ser att alla fått ha sin samling. Vi 

använder oss av kort för att se vilka barn som är där. +är vi sett vilka som är här så får den 

som håller i samlingen välja en låda, det är rim och ramsor, sånger eller sagolådor, så får de 

välja vilken låda vi ska använda oss av. 

 

– Ja till viss del, vet vi att något barn tycker om en viss saga då har vi den sagan. Vi har 

sångpåse där dom letar upp något attribut för varje sång så det är ett visst inflytande fast 

inom en viss ram. Oftast är det så att saker måste vara inom vissa ramar för att det ska 

fungera. 

 

– Samlingarna utformas hela tiden, tillsammans med barnen, det är inte någon av oss vuxna 

som håller låda.  
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– Våra samlingar är rätt fria, men är det något vi ska presentera och vi har t ex mattetänk så 

genomför vi givetvis det, men annars är de med och bestämmer och vi utgår ifrån vad barnen 

är nyfikna på. 

 

4.1.7 Fri lek  

Den fria leken anser alla pedagoger att barnen har inflytande över, det är barnen som i stort 

sett bestämmer vad, var och med vilka de vill leka. Pedagogerna går endast in om något går 

”över styr” eller om det finns barn som inte får vara med i leken. De pedagoger som arbetar 

med yngre barn menar att de inte alltid kan låta barnen göra vad de vill, det handlar många 

gånger om hur mycket personal som finns att tillgå så ibland kanske inte vissa saker går att 

genomföra rent praktiskt. 

 

– Här har man möjlighet vad man vill göra, vem man vill leka med. Om man vill byta aktivitet 

har man möjlighet att påverka. Men man kan ju inte byta aktivitet hela tiden de får ju välja 

men sedan måste de ta hänsyn till hela gruppen. Vill de byta efter två minuter försöker vi få 

dem att fortsätta och dra igång dem. Man behöver ju också lära sig att inte bara byta och 

byta. Men det fungerar inte heller att säga detta skall ni göra i 10 minuter sedan får ni byta. 

 

– Den styr de ganska mycket över själva att jag vill vara där och jag vill vara här. Vi har 

också börjat duka upp lite alternativ och det är i och för sig lite styrt men de skall ha en 

möjlighet och se vad som finns också. 

 

– Där bestämmer barnen helt och hållet. Det kan däremot vara fri lek fram till en gräns för 

om man inte släpper in kompisar eller stöter ut någon eller om någon ”far i taket”. Då är det 

viktigt att vi går in och styr upp och hjälpa dem in i leken igen. Vi har vissa barn som har 

svårt att leka i regel system eller roller och sådant, de barnen måste vi hjälpa. 

 

4.1.8 Uteaktiviteter 

I stort sett är det barnen som styr vad de vill göra ute ”det är ju fri lek”, de yngsta barnen visar 

oftast om de t ex vill gunga, eller gräva i sandlådan. När det gäller utedagar är det hos de 

yngre barnen oftast pedagogerna som bestämmer platser de ska gå till och hälften av dem 

anser nog att de också då styr upp aktiviteterna på utedagarna till viss del. De äldre barnen har 

större chans till att påverka vad de vill göra och vad de vill gå på utedagarna.  
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- Vi har inte haft så mycket styrda aktiviteter ute faktiskt. Ofta är dom och leker själv och 

ibland kan vi ta fram som vi tycker dom kan göra med oftast springer dom omkring. 

 

– Vi har en utedag i veckan och oftast bestämmer vi vart vi ska gå, men är det något barn som 

visar när vi är ute att till den platsen vill jag gå någon gång så kan vi kanske gå dit nästa 

gång. På gården däremot är det mer fri lek som gäller och de bestämmer själva vad de vill 

göra. 

 

– +är de är ute på gården får de välja precis vad de vill göra, det är ju fri lek. +är vi ska gå 

på våra utedagar hör vi vad barnen är intresserade av att gå. Vi har lite att välja på här 

omkring, så där får de också vara med och bestämma. 

 

4.1.9 Inneaktivitet 

Pedagogerna anser att inneaktiviteter är rätt så fria, men när det gäller de yngre barnen är 

tillgång av personal betydande. Vid någon avdelning styr pedagogerna upp aktiviteterna när 

de yngsta barnen sover pga. utrymmes skäl, på en förskolas yngrebarnsavdelning frågar 

pedagogerna om barnen vill rita, pussla etc. och sedan gör det de tillsammans med barnen. På 

äldrebarnsavdelningarna har barnen oftast tillgång till det mesta, är det något barnen vill ha 

som inte finns framme vet de att möjligheten att använda sig av sakerna finns genom att fråga 

någon pedagog.   

 

– Vill man måla så kan man vara med och påverka det, eller leka med fiskarna i vattnet inne i 

duschen. Men ibland är det vi som får ha sista ordet, vissa saker tar vi inte fram om vi precis 

skall sätta oss och äta. Det finns många aktiviteter inomhus som man kan vara med och 

påverka, vävning, pyssla, nu vill jag ha ett sugrör.  

 

– I mån av personal får barnen bestämma så mycket som möjligt. De får ta fram saker själva 

för det mesta finns tillgängligt, även i målar rummet. De får också ta ansvaret att klara av att 

sköta de olika sakerna själva samt plocka undan efter sig när de är klara. De har däremot 

inte tillgång till ”snicken” när de är själva. 
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– Det är ungefär likadant som ute, det handlar om bekvämlighet bland personal hur mycket 

inflytande de får. Ibland ser den praktiska verkligheten annorlunda ut. 

 

4.1.9.0 Skapande aktiviteter 

De äldsta barnen har i stort sett tillgång till det mesta materialet och har möjlighet att göra vad 

de vill utan att styras upp av någon vuxen. När det gäller pyssel inför jul och andra högtider 

gör alla barn i stort sett samma saker, på vissa förskolor. De yngre barnen erbjuds olika 

material för att ”prova på” så därför blir det oftast pedagogerna som styr de skapande 

aktiviteterna, men barnen kan få välja t ex vilken färg de vill använda sig av. Att de yngre 

barnen oftare blir styrda av de vuxna handlar många gånger om att barnen inte kan tala om 

vad de vill göra, därför bestämmer de vuxna material samt när det ska skapas.  

 

– Vi kanske väljer att de ska måla eller klistra alltså material men sedan får de göra precis 

som de vill själva. Det handlar mest om att de ska våga ”kladda och kleta”. De får använda 

sig av olika material för att känna sig bekväma med dem. 

 

– Vi har målat en hel del med våra minsta, det är rätt roligt och se från början hur de tänker 

skall man äta det här? Det blir ändå en styrd aktivitet eftersom jag styr när det blir av, dom 

går ju inte och säger att jag vill måla. Det är ändå deras intresse som styr om dom gör eller 

inte gör. 

  

– Barnen har tillgång till det, man får helt enkelt lära sig att hantera detta med vattenfärger, 

målarfärger och sånt. Lera har de tillgång till av olika sorter men ”snicken” är det sämre 

med, men vi vet inte om det kanske blir ändrad innemiljö nu framåt i tiden. 

 

4.2 Inköp av leksaker  

Inköp av leksaker i den mån som det finns pengar har barnen i stort sett inget inflytande över. 

Pedagogerna gör en inventering av vad som behövs i verksamheten samt till viss del kollar 

upp vad barnen är intresserade av och vad de leker med. Det råder inga större skillnader 

mellan äldrebarn - och yngrebarns avdelningarna hur man går tillväga vid inköpen. 
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– Det är mer material vi köper inte så mycket leksaker. Men när vi väl köper leksaker plockar 

vi det utifrån vad de behöver. Vi vuxna brukar välja utifrån det som behövs eller det som 

barnen frågar efter. 

 

– Då sitter vi där och tittar i kataloger men vi har ju inga pengar, så det är bara drömmar att 

det vill vi ha och det. Jag önskar att vi hade något att handla för, så barnen kunde påverka 

tyvärr är det ekonomin som styr. 

  

- Det styr nog vi ganska mycket vad det blir. 

 

- Det är mest vi som bestämmer detta och sitter och tittar på utbudet, så jag får nog säga att 

de inte har så stort inflytande här. 

 

4.2.1 Normer och regler 

Flertalet av de pedagoger som vi intervjuat menar att det ska inte finnas för många regler utan 

det är bättre att föra dialoger med barnen ”här och nu”. Återigen kommer pedagogerna fram 

till att det verbala språket är en orsak till varför man går tillväga på ett visst sätt med de yngre 

barnen. Hos de yngre barnen är det i stort sett endast pedagogerna som har satt upp de regler 

och normer som råder på avdelningen, på en förskola har de pratat mycket med de yngre 

barnen om att de ska säga sluta när det uppstår en konflikt. De äldrebarnen har mer inflytande 

över hur de anser att man ska bete sig mot varandra samt i förskolans verksamhet för att det 

ska vara en bra miljö för alla. 

 

– Vi har inte suttit ner och pratat med barnen hur man skall vara mot varandra, med dom 

små kan man ju inte göra det men med 3-åringarna vet ju rätt väl det ser man ju på dom. 

 

– De regler som finns har väl mest vi satt upp, men vi har inte så mycket regler. Vi ”fångar 

nuet” när något inträffar och för dialoger med barnen då. 

 

– Det går ju inte att diskutera fram med så små barn, som du vill att andra skall vara sån 

skall du va själv, de har ju inte sitt verbala språk. Det blir mycket knuff och puff när de testar 

gränser.  
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– Vi har pratat med barnen om vad de tycker och givetvis vad vi vuxna anser. Jag kan känna 

att vi måste ha normer och regler för vi vuxna har ansvar. Men man får inte överdriva med 

regler, men att lära sig att ta hänsyn är viktigt. Att ta tag i problem som uppstår och prata om 

att detta har vi faktiskt bestämt, att så här ska det vara och hos så här oss har vi det. 

 

4.2.2 Pedagogers inflytande 

På frågan om pedagogerna på förskolorna ansåg att det fanns vissa saker som endast 

pedagogerna kan eller bör ha inflytande över i förskolans verksamhet, och varför i så fall. Så 

svarade en fjärdedel av pedagogerna att Lpfö styr över verksamhetens upplägg och det kan 

inte barnen ha något inflytande över, eftersom det som står i läroplanen är vårt uppdrag. En av 

pedagogerna ansåg att föräldrarna gärna får komma med stöd och synpunkter men de arbetar 

efter ”eget huvud” och med stöd av Lpfö. Ett par pedagoger tyckte att egentligen finns det väl 

ingenting som barnen inte kan vara med eller inte bör ha inflytande över fast i praktiken är det 

inte så. Övervägande delen av de svar som vi fick handlade om att rutinerna som råder inom 

verksamheten, det kan eller bör inte barnen ha någon möjlighet att påverka. Likaså 

”vuxensaker” såsom att göra beställningar eller när barnen inte har förståelse för vilka 

konsekvenserna blir av deras handlande. Det råder en stor enighet bland pedagogerna att det 

är de vuxna som måste sätta ramarna. 

 

– Ibland rör man ihop begreppen barn är ju bara barn och vi vuxna måste ju bestämma och 

se till allas bästa. Men inflytande tycker jag man kan ha över det mesta, det är tillåtet att 

diskutera det mesta. Ramarna måste vuxna bestämma men man kan ha inflytande över dem. 

 

– Det är ett samarbete mellan barn och pedagoger i allt tycker jag, vissa rutiner kanske vi 

pedagoger måste lägga upp. Vi är också styrda av Lpfö och då kan man inte hålla på med det 

som barnen vill hela tiden. 

 

– Det är inte mycket, jag tycker att barnens önskemål genomsyrar det mesta men det är ju 

inom rimliga gränser. Vi vuxna är ramen, men i det vi gör och i verksamheten då är barnen 

med och bestämmer, eller har idéer. 

 

– Jag tycker att Lpfö styr oss och därför kan t ex inte föräldrarna komma in och ändra något 

och det har jag klart deklarerat. 



 
          

 32

4.2.3 Pedagogers möjlighet att tillgodose alla barns chans till inflytande 

Slutligen ställde vi en fråga där vi vill få kunskap om pedagogerna ansåg att de kunde 

tillgodose så att alla barn i gruppen får möjlighet till inflytande i verksamhetens aktiviteter, 

och hur de i så fall går tillväga eller varför inte möjligheten finns. Övervägande delen av de 

tillfrågade menade att alla barns inflytande kunde tillgodoses. När barnen delas in i mindre 

grupper är det betydligt lättare att lyssna på samt se alla barn, det är pedagogernas ansvar att 

ta hänsyn till alla barn så att de erbjuds tillfälle till att kunna påverka aktiviteterna i 

verksamheten. De som arbetar med yngre barn anser att det är viktigt som pedagog att försöka 

tyda de yngre barnens kroppsspråk om de inte kan uttrycka sig verbalt. På samma sätt måste 

man gå tillväga med invandrar barnen som inte kan svenska så att alla får möjlighet till 

inflytande. Några pedagoger som arbetar med äldre barn gör intervjuer eller för dialoger med 

barnen så att just deras önskemål ska bli tillgodosedda, samt att de använder sig av mycket 

pedagogisk dokumentation över vad som utförs i verksamheten. 

 

– Det handlar om vårt pedagogiska ansvar att ge alla barn möjlighet och hjälpa de svaga i 

förväg. Jag tror det är möjligt att tillgodose att alla barn får möjlighet till inflytande. Man får 

ge sig den tiden att sätta sig med ett barn själv.  

 
- Möjligheten finns för alla barn, alla brukar kunna välja på uteaktiviteter och önskematen 

har alla inflytande över. 

 

– Vi försöker se alla och försöker ta oss tid att prata med alla och vi har vissa barn som inte 

säger så mycket fast dom kan det men dom gör inte det.  

 

– Det kan vi nu när vi har delat barnen i mindre grupper.  

 

– Vi har de barn som inte pratar och många invandrar barn som inte kan språket men man 

ser det på deras kroppsspråk och på flera andra saker. 
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5 Diskussion och analys 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på samt belysa hur pedagogerna ger barn 

inflytande i verksamheten och pedagogernas syn på inflytande. Vi utgick ifrån två 

frågeställningar ”vad innebär barns inflytande för pedagogerna i verksamheten samt hur 

tillvaratar pedagogerna barns möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten, samt i sin 

planering av verksamheten”. Efter att vi har bearbetat teori samt resultat, kommer vi i det här 

kapitlet att diskutera resultatet av våra frågeställningar utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Genom våra intervjuer har det framkommit att yngre barn inte får någon större möjlighet att 

påverka sin vardag på förskolan, inte heller när det gäller att kunna påverka regler och 

normer. Vi upplevde att pedagoger på yngrebarnsavdelning styr det mesta av planeringen, 

men att även små barn bör kunna påverka något av sin vardag. Pedagogens uppdrag enligt 

Lpfö är bland annat att lägga grunden för att de skall förstå demokrati, vilket man gör om 

möjligheter ges till inflytande 

 

Majoriteten av de pedagoger som var med i undersökningen ansåg att inflytande innebär att 

kunna påverka. Men de flesta menande att inflytande också har andra betydelser såsom att 

vara delaktig, att inflytande styrs av demokratiska principer, våga säga sin åsikt samt utveckla 

sin förmåga att uttrycka sig. Barns inflytande är något som tas upp som en egen del i vår 

läroplan och det är läroplanen som ligger till grund för förskolans verksamhet när det gäller 

pedagogernas arbete med barnen. Det är pedagogernas uppdrag och ansvar att rusta barnen för 

det livslånga lärandet. I detta har barns inflytande en viktig del eftersom ett av vår läroplans 

grundläggande värde är att verksamheten skall bedrivas i demokratiska former. (Skolverket, 

2006) En av de riktlinjer som arbetslagen har i Lpfö är att: Arbetslagen skall se till att alla 

barn får möjlighet att efter ökad förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och 

delta i utvärderingen av verksamheten (2006:11). Hälften av pedagogerna som deltog i 

undersökningen ansåg att visst fanns läroplanen och målen kring barns inflytande med i deras 

tankar och till viss del i arbetet med barnen, medan den andra hälften ansåg att läroplanens 

mål och riktlinjer är grunden för allt deras arbete när det gäller barns inflytande. De menade 

att de uppdaterade sig kontinuerlig samt förde dialoger kring barns inflytande med de 

övriga i arbetslaget. Dessa pedagoger menade att det är av stor vikt att ta till vara på barnens 

intresse gemensamt med strävans mål i läroplanen för att skapa en så bra verksamhet som 

möjligt. Skolverket (2004) beskriver i sin rapport att det eventuellt kan vara att barns 
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inflytande är något som kännetecknas av ett ny tänk, vilket kan innebära att det övervägande 

antalet förskolor saknar erfarenhet hur man medvetet kan jobba med barns inflytande. 

Åtskilliga av pedagogerna betonade att en förutsättning för att kunna arbeta såväl som 

tillgodose barns inflytande är att det finns möjlighet att dela barnen i mindre grupper. Stora 

barngrupper kan lägga hinder för att förskolan utvecklar barns inflytande. (2004:159)  

 

I vår undersökning framkom det att kommunikationen är en viktig del när det gäller 

inflytande. Pedagogerna var eniga om att det är betydligt svårare att tillgodose de yngre 

barnens inflytande. Givetvis försöker de att läsa av barnens kroppsspråk men det blir endast 

en tolkning av vad den vuxne tror att barnet vill göra. Till de äldre barnen ställer pedagogerna 

frågor eller för dialoger kring barnens intresse, och om möjligheterna finns i form av personal 

tillgång och tid tillgodose barnens önskemål. Arnér (2006) belyser Vygotskij tankar när det 

gäller förbindelsen mellan de individuella handlingarna och sammanhang ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Människans beteende anser Vygotskij beror på hur de sociala samt de 

kommunikativa handlingarna äger rum i ett sammanhang. Han menar att ett handlande kan 

betyda olika saker beroende på i vilken del av de sociala praktikerna det ingår. Sett ur detta 

perspektiv blir då språket en koppling mellan tänkandet och kommunikation och med andra 

ord så blir språket kärnan och som ger oss chansen till att föra dialoger samt reflektera ihop 

med andra. Vi anser att kommunikation och samspel är betydelsefullt när det gäller barnens 

inflytande och att vi vuxna har ett ansvar att ge barnen tid till att uttrycka sig oavsett om det 

sker verbalt, kroppsligt eller med hjälp av någon annan uttrycksform. Pape (2001) betonar att 

tid är en av de betydelsefullaste saker som vi kan ge våra barn idag, ge oss tid till att lyssna 

vad barnen har att säga och låta dem känna att de kan få prata hur länge som helst. 

  

Barns inflytande är en rättighet som lyfts fram i FN: s konvention om barns rättigheter. Arnér 

& Tellgren (2006) menar att tyvärr finns det en ängslan att barnperspektivet körs över när ett 

antal olika intressen kommer i konflikt i vårt samhälle. De påpekar att en grundläggande 

uppfattning i konventionen är att vuxna och barn har samma värde, men det finns en risk att 

vuxna mer ser barn på ett känslosamt sätt, likafullt som om barnen vore ett föremål och inte 

fullvärdiga individer med personliga möjligheter. Med ett sådant synsätt anser de att barnen 

inte ses som medmänniskor vilket då utmynnar i att deras åsikter inte tas på allvar. Arnér & 

Tellgren (2006) framhåller också att läroplanen likväl som barnrättskonventionen är skrivna 

på ett språk som i första hand vänder sig till de vuxna, men regeringen har godtagit 

barnrättskonventionen så då kan det förväntas att dessa dokument formuleras så att också 
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barnen har får förståelse för dokumentens innebörd. Det betyder då att barnen bör få möjlighet 

till medverkan i det som berör dem  

 

Pedagogerna i vår undersökning var samstämmiga om att alla barn i verksamheten ska ges 

möjlighet till inflytande inom vissa ramar/gränser, dessa ramar/gränser sätts av pedagogerna 

men hur de sätts råder det skilda uppfattningar om. Att barnen får ha inflytande inom vissa 

eller givna ramar/gränser är ett begrepp som vi ofta hör inom verksamheterna. Dessa begrepp 

är också återkommande i den litteratur som vi kopplat vår undersökning till. Barn kan inte 

göra precis som de vill, det finns naturligtvis gränser för vad som är acceptabelt. (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005:65) Precis som de belyser i litteraturen så handlar det inte om att vi som 

vuxna ska vidta åtgärder eller inte utan det är när och hur. Flertalet av dem vi intervjuat 

framhävde att det inte är meningen att barnen ska ta för stort ansvar eftersom det är vi som är 

vuxna och ska då ha det största ansvaret. Men vi får inte glömma bort att låta barnen få 

möjlighet till att ta ansvar för sina handlingar eftersom det också är en av de väsentliga 

delarna till inflytande och ett demokratiskt tänkande. Enligt vår läroplan under målet barns 

inflytande står det att arbetslaget skall: Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. (Skolverket, 2006:11) 

 

Efter våra gemensamma reflektioner över de intervjuerna som gjorts, har vi kommit fram till 

att flertalet deltagande pedagoger anser det viktigt att ta till vara barns möjligheter till 

inflytande i den vardagliga verksamheten samt i sin planering av verksamheten. Vi anser att 

pedagogerna kommit olika långt med sina tankar och funderingar kring ämnet inflytande. Vår 

uppfattning är att alla pedagoger vill att barnen skall ha inflytande över sin vardag men efter 

de svar som delgivits blir vår åsikt att så är inte fallet. Förskolan har alltid brottats med 

problematiken, frihet, kontra styrning, samtidigt som förskolan värnat om hela barnet, om 

barnets allsidiga utveckling, om den fria leken, det fria skapandet, barnens sätt att uttrycka 

sig fritt och vikten av att barn utvecklar en förståelse av omvärlden ( Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1999:60). Även Åberg & Lenz Taguchi (2005) har uppfattningen att pedagoger har 

lätt för att uttala sig om vilken barnsyn de förespråkar, men frågan är hur den syns i vardagen 

och vilken bild av barnet som de vill synliggöra. Som pedagog påstår vi ofta att barn är 

kompetenta, men ger vi dem verkligen möjlighet att får visa sina förmågor. För det mesta är 

verksamheten planerad av pedagoger och det finns inte så mycket chans att påverka sin tid för 

barnen på förskolorna. En tanke som Walch (1987) har är att möjligtvis minskar barnens 

inflytande i verksamheten desto mer den pedagogiska planeringen är formad av pedagogerna. 
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Vi anser att dagarna mestadels styrs av vuxna där barn ibland får en liten chans att påverka 

vissa delar av dagen. Vi grundar vår uppfattning på de svar som pedagogerna delgivit oss.  

 

Det var ingen självklarhet att barnen kunde ha inflytande över måltiderna och synen från 

pedagogerna var varierande beroende vilken ålder de arbetade med. Flertalet av pedagogerna 

nämnde dock att barnen fick möjlighet till val av lunch vid bemärkelsedagar. När det gällde 

inflytande över tidsbestämda saker under dagen som samlingar, fri lek, ute-inne-skapande 

aktiviteter, inköp av leksaker samt regler och normer kunde vi utläsa en liten skillnad 

beroende vilken ålder barnen hade. De äldre fick större möjlighet att påverka sin vardag 

eftersom majoriteten av pedagogerna ansåg att det var lättare eftersom det blev annorlunda då 

man kunde föra en dialog med barnet. På äldrebarnsavdelningar vid samlingar fick barnen 

önska sånger och sagor vilket var mer styrt och planerat hos de pedagoger som arbetade med 

yngre barn. Walch (1987) hävdar att förskolebarn har dåligt med inflytande över samlingar, 

och vill även påstå att samlingarna är en av de mest strukturerade punkterna i förskolans 

tillvaro. Med strukturerade punkter menas att det är pedagogen i huvudsak som styr. Vidare 

menar Walch att barnen har bättre möjlighet att påverka andra aktiviteter och då främst i de 

fria aktiviteterna exempelvis leken.  Vår uppfattning om vad barn mest kunde styra över under 

dagen var den fria leken. De flesta pedagoger ansåg att barnen hade stora möjligheter till egna 

val under den fria leken, men ett hinder på vägen kunde vara att vissa aktiviteter kunde spåra 

ur där det blev allt för hastiga lekar, då gick pedagogerna emellan och försökte styra upp 

leken igen. I intervjuer som Arnér & Tellgren (2006) gjort med barn på förskolor visar det sig 

att barn kan få påverka den fria leken och bestämma vad de vill leka, men ofta är det 

pedagogerna som beslutar hur, hur länge, när och var. Barnen ansåg det inte var lätt att ändra 

på det som de vuxna beslutat.  

 

När det handlade om inne aktiviteter upplevde vi att en del av pedagogerna ansåg att barnen 

hade möjligheter att skapa fritt och välja fritt både inne och ute. De kunde också skapa fritt 

med material fanns tillgängliga. Pedagogerna reserverade sig för att inte alla aktiviteter kunde 

tillgodoses på grund av att personalen inte alltid räckte till, ibland var pedagogen exempelvis 

tvungen att säga nej till målning. Att kunna påverka inköp av leksaker anser vi är en viktig del 

i förskolans verksamhet, för oss handlar det att ta tillvara på barnens intresse. Uppfattningen 

vi fick genom pedagogernas svar på intervjufrågorna var att barnens möjligheter att kunna 

påverka inköpen av leksaker inte var så stora, mestadels handlar det om pedagogernas 

inflytande och det är de som styr vad som skall köpas in. Flera pedagoger uttryckte också att 
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det inte köptes in så mycket leksaker medan en annan pedagog ansåg till och med att det var 

pedagogerna som faktiskt såg vad som behövdes köpas in och inte barnen. Hur barn får vara 

med och påverka regler och normer menar vi var varierande och beroende vilken ålder man 

arbetar med inom förskolan. Vi anser att de äldre barnen har större möjligheter att påverka 

både regler och normer. Flera pedagoger som är verksamma på äldrebarnsavdelningar svarar 

att barnen har ett visst inflytande över regler genom att de får vara med och påverka vad de 

anser som viktigt. Arnér och Tellgren (2006) påpekar att det är vanligt förekommande med 

regler och normer som pedagoger tillsammans med barnen skriver ner, dessa regler sätts 

ibland upp i tamburen för att göra sig påminda när det händer något som inte överensstämmer 

med reglerna. Risken med sådana regler och normer är att pedagoger vid olika tillfällen 

använder sig av detta och barnen får skulden för något som de egentligen inte rår för. Det är 

inte alltid barnen förstått reglerna som det gemensamt kommit överens om.  

 

Vi anser att det varit en intressant och lärorik undersökning som har gett oss svar på de 

problemformuleringar som var utgångspunkt för vår undersökning. Denna undersökning har 

gett oss en ny kunskap och medvetenhet om hur såväl som vad pedagoger tänker kring barns 

inflytande. Genom vår undersökning har det framkommit att pedagogerna anser att det är 

viktigt med barns inflytande, samt att barnens verbala språk har en enormt viktig funktion när 

det gäller hur pedagogerna tar tillvara på barnens möjligheter till inflytande. I fortsatt 

forskning inom ämnet vore det intressant att fokusera på barnen för att få en bild av hur deras 

inflytande kan se ut i realiteten, samt hur barnen kommunicerar med andra barn såväl som 

med pedagogerna för att få möjlighet till inflytande och bli delaktiga i olika beslut. Denna 

fortsatta forskning skulle kunna göras genom att observera barnen i de dagliga aktiviteterna på 

förskolan. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

3. Vilken åldersgrupp inom förskolan arbetar du med? 

4. Vad innebär ordet inflytande för dig? 

5. Har ni pedagoger diskuterat begreppet inflytande och dess innebörd i arbetslaget? I så 

fall varför/varför inte? 

6. Hur väl insatta i Lpfö är ni inom arbetslaget när det gäller uppdraget om barns 

inflytande?  

7. Har barnen möjlighet till inflytande och i så fall hur när det gäller 

 

- Planeringen av den pedagogiska verksamheten, tex. temaarbeten, veckoplanering? 

- Måltider? 

- Samlingar? 

- Fri lek? 

- Uteaktiviteter? 

- inneaktiviteter? 

- Skapande aktiviteter? 

- Inköp av leksaker? 

- Normer och regler? 

 

8. Vad anser ni endast pedagoger kan ha inflytande över, och varför i så fall? Anser ni att 

det finns något som endast pedagoger bör ha inflytande över? 

9. Kan ni pedagoger tillgodose att alla barn i gruppen får möjlighet till inflytande i 

verksamhetens aktiviteter och i så fall hur går ni tillväga? Eller varför finns inte den 

möjligheten? 

 

 

 

 


