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I vår undersökning har vi undersökt om barnen ges ett reellt inflytande inom förskolan och 

förskoleklassen. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med barn och pedagoger från 

två förskolor och tre förskoleklasser. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur barn och pedagoger 

tänker kring begreppet inflytande och hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter för barns 

inflytande. 

Barnen i våra intervjuer lyfter fram att det är i deras lek som de upplever sig själva ha ett eget 

inflytande, men vi fann skillnader i hur barnen såg på den övriga verksamheten beroende på vad 

pedagogerna hade för förhållningssätt när det gällde arbetet med demokrati och barns inflytande. 

För att kunna fånga upp barnens idéer och tankar krävs att man är lyhörd som pedagog och ser på 

samtalet med barnen som en av de viktigaste delarna i verksamheten. Pedagogerna själva tar upp 

betydelsen av samtalet med barnen, men att det sker vid samling, måltider och planerade samtal som 

ex. utvecklingssamtal.   
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1. Inledning 

 
I dag bygger hela vårt samhälle på demokrati och detta är viktigt för att vi människor ska 

kunna vara med och påverka. Vi ser barnen som viktiga medlemmar i vårt samhälle och vi 

vill att deras röster skall höras och bemötas med respekt. För att barnen ska kunna 

tillgodogöra sig detta krävs att vi vuxna medverkar till att barnen får inflytande inom ramen 

för det vuxna ansvaret och får växa in i sitt inflytande efter egen förmåga och mognad. 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskolklassen och fritidshemmet, Lpo 94 har inflytande en rubrik där regeringen ger 

verksamheterna riktlinjer att uppfylla. Där framhåller man att inom förskolan ska en grund 

läggas för en förståelse för vad demokrati är. Pedagogerna 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. För att barnen skall utveckla sin 

demokratiska förmåga för att sedan i skolan kunna ta ansvar och ha inflytande över den egna 

utbildningen.   

 

Ser man till FN:s barnkonvention finner man inflytande som en mänsklig rättighet som gäller 

alla konventionsstaterna för att barnets bästa ska komma i första hand. För att detta ska kunna 

komma till stånd behöver barn erbjudas ett inflytande, då det berikar och stärker dem som 

individer, samtidigt som de lär sig hur man ska bemöta medmänniskor på ett respektfullt sätt. 

Men att ta ställning och kanske fatta beslut kräver att man är trygg och kan ta ansvar. Erbjuds 

man att ha inflytande över sin vardag i olika frågor får man erfarenheter och blir engagerad i 

processen.  

 

Hur kan barnen ges ett reellt inflytande och har de det? Detta väcker vår nyfikenhet och en 

lust att ta reda på hur det ser ut i våra verksamheter inom förskola och förskoleklass. Vi är 

även nyfikna på om barnen förstår att de har ett inflytande. Den allmänna uppfattningen är att 

man talar om att barnet har ett inflytande över sitt lärande men våra erfarenheter är att det 

fortfarande är väldigt pedagogstyrt i den planerade verksamheten och att den får ta väldigt 

stor plats. Detta gör att när barnen kommer med idéer möts de ofta av ”om vi hinner” och 

tidsbristen är något våra kollegor ofta tar upp, men vad beror denna tidsbrist på? Kan det 

handla om att prioritera annorlunda, se på barns lärande ur ett annat perspektiv. 
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2. Syfte och problemformulering  
 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka barns inflytande i förskolan och förskoleklass.  

 

Ett annat syfte är att undersöka hur pedagogerna synliggör barnens inflytande i förskolan och 

förskoleklassen. Vi vill även undersöka utifrån barnets perspektiv hur de ser på sitt inflytande 

i förskolan och förskoleklass. Utifrån dessa tankar har vi kommit fram till följande 

frågeställningar. 

 

 Hur ser pedagoger på barnets inflytande i förskolan och förskoleklass? 

 Hur visar sig inflytande i förskola och förskoleklass för barnen och pedagogerna? 

 Hur ser barnet på sitt inflytande i förskolan och förskoleklass? 
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3. Begreppsförklarningar  

I vårt arbete använder vi oss av begreppen inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv 

dessa begrepp vill vi här förtydliga med vad vi syftar på.  

 

3.1 Inflytande  
 

I vårt arbete använder vi oss av begreppet inflytande vilket för oss innebär att barnen ska ha 

ett medinflytande där den pedagogiska verksamheten bör bygga på barnens intressen och 

tankar. Vi anser att detta endast kan ske om man som pedagog tar sig tid till att låta barnens 

röster bli hörda och att man tar tillvara på deras intentioner. Delaktighet och inflytande tolkar 

vi som två olika begrepp, då delaktighet för barnen är att de får ta del av något som redan är 

bestämt och inflytande innebär att barnen har en möjlighet att påverka sin situation och få ett 

reellt inflytande. 

 

Arnér (2006) anser att inflytande och delaktighet ofta används synonymt i vardagen inom 

förskola och skola. Den tolkning hon gör är att inflytande handlar om att ge barnen möjlighet 

att påverka sin vardag på ett påtagligt sätt. För pedagogerna innebär detta att de ska kunna 

utveckla sin planering av verksamhetens innehåll utifrån barnens idéer och förslag. Vidare 

tycker hon att delaktighet innebär att man tar del av något som andra bestämt och skymmer 

sikten av barnet som skapande subjekt. Men dock påpekar hon att barnet inte hindras av sin 

inspiration att samspela med andra främst i leken.  

 

3.2 Barns perspektiv och barnperspektiv 

 

I vårt arbete skriver vi om barns perspektiv och barnperspektiv vilket innebär två olika sätt att 

tolka barnet på, vi vill här förklara skillnaden mellan dessa två begrepp.  

 

Barns perspektiv innebär att man som vuxen måste se på saker ur ett barns synvinkel, genom 

att samtala och intervjua barnet kommer man som vuxen närmare barnets tolkning av sin 

omvärld. Enligt Arnér och Tellgren (2006) anser de att barns perspektiv handlar om barnets 

egen föreställning om sitt liv, att se på saker med barnets ögon och hur barnet ser med sina 

ögon ur sin egen synvinkel. Med hjälp av att samtala med barnet kan man komma en bit 

närmare att betrakta världen ur det enskilda barnets perspektiv. För att kunna förstå ett barns 

perspektiv bör man ha en förståelse för att kunskapen hela tiden erövras på nytt och att detta 

är något man utvecklar tillsammans med barnet genom att i mötet med barnet se den som en 

viktig informatör och samtalspartner. Ett barn perspektiv är aldrig detsamma för varje barn. 

 

Barnperspektiv innebär att man som vuxen gör tolkningar utifrån sina egna värderingar och 

livserfarenheter samtidigt som man gör en tolkning utifrån barnets situation och synvinkel. 

Där intentionen är att man strävar efter att förstå barnets situation.  

 

Arnér och Tellgren (2006) anser att när man använder sig av barnperspektiv måste det 

innefatta att den vuxne både ser barnet och har barnet i åtanke. Det innebär att den vuxne 

försöker att se situationen utifrån barnets synvinkel och lyssnar till barnet. Detta 

perspektivtagande handlar å ena sidan om vuxnas perspektiv på barn och å andra sidan om 

barns perspektiv på den egna tillvaron. Men ett vuxenperspektiv på barn kan även innebära ett 

perspektiv som enbart utgår ifrån vuxnas värderingar eller positioner i samhället. Att det råder 

en stor komplexitet och mångtydighet i begreppet vilket författarna tar upp då deras tolkning 
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av ämnet inte är tillräckligt belyst eftersom lagregler, råd och anvisningar som rör barn 

historiskt sett är skapade utifrån vuxnas perspektiv. 
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4. Bakgrund 

Vår upplevelse är att pedagoger inom förskolan och förskoleklass säger att barnen har ett 

reellt inflytande på verksamheten där de är med och bestämmer. Men när vi frågat barnen om 

vad de har för inflytande och vad de får vara med om att bestämma så vet de inte. Ofta förstår 

de inte ordet bestämma. För att vi ska få en bredare syn på barns inflytande från det globala 

perspektivet till den lokala nivån väljer vi att utgå från FN: s barnkonvention. Vidare har vi 

tittat på pedagogernas och förskolans samhällsuppdrag och även vad styrdokumenten säger på 

nationell, kommunal nivå och lokal nivå i de olika kommuner som undersökningen är gjord. 

 

4.1 FN: s Barnkonvention 
 

Barnkonventionen bygger på perspektivet barns bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

Där barnets rätt till medinflytande genom att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad är en 

av sakartiklarna.  Artikel 12 tar upp att barn har rätten att bilda egna åsikter och rätten att fritt 

uttrycka dessa i frågor som berör barnet, i förhållande till barnets ålder och mognad 

(www.unicef).  

 

4.2 Samhällsuppdraget 
 

I Sverige delas ansvaret för förskolan och skolan mellan riksdag, regering och myndigheter på 

skolområdet och olika skolhuvudmän. De allra flesta förskolor, skolor och fritidshem är 

kommunala vilket innebär att kommunen är huvudman. Förskolor och skolor som drivs av 

enskilda personer, bolag eller föreningar kallas för fristående skolor (www.skolverket, 2009).  

 

Utbildningsdepartementet tillsatte en intern arbetsgrupp i mars 2003 för att utreda 

möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet samt föräldrainflytandet i förskola, skola och 

vuxenutbildning. Utgångspunkter för arbetsgruppen är bl.a. att det finns många argument och 

motiv till varför barns och elevers inflytande är viktiga och betydelsefulla. Det mest 

grundläggande skälet till barns och elevers inflytande är att det är en mänsklig rättighet. 

Skolans demokratiuppdrag och barns inflytande är starkt kopplat till varandra. Att fostra barn 

till demokratiska medborgare förutsätter att de redan från förskoleåldern har inflytande genom 

att kunna påverka sin egen situation och verksamhetens innehåll. Skolan skall ge barn och 

elever kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter och bemöda sig om ett demokratiskt 

arbetssätt. Det är en viktig uppgift för pedagogerna att ta tillvara barns och elevers egna 

intressen och samtidigt skapa intresse för det innehåll de vill att barnen skall utveckla 

förståelse för. I takt med barnens och elevernas utveckling skall de få ansvar för sitt lärande 

och inflytande över sin vardag samt utbildningens utformning. Anpassas inte inflytandet efter 

barnens och elevernas mognad och förutsättningar så blir inflytandet endast skenbart. 

 

Skolverket lyder under regering och riksdag och Skolverket skriver; att verka för barns och 

elevers inflytande är en del av det socialisationsuppdrag och demokratiuppdrag som ligger på 

förskola och skola att förvalta. Elevinflytande har ett värde i sig enligt skollagstiftningen. 

Barn och elever skall få ett ökat inflytande över sin utbildning i takt med sin ålder. 

Elevinflytande är i enlighet med forskning verkningsfullt för skolans mål- och resultatstyrning 

(Larsson, 2007). Detta åligger kommuner och städer att förankra ute i skolområdena. 
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4.3 Nationellnivå  

 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 är man tydlig med vad som förväntas av alla som arbetar 

inom förskolan. De skall verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga och vilja att ta 

ansvar och utöva inflytande i förskolan. Alla skall verka för att varje barns uppfattningar och 

åsikter respekteras. Då det är i förskolan som grunden läggs för att barnet skall förstå vad 

demokrati är. Det är barnets behov och intressen som bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Inom förskolan finns det 

strävansmål som pedagogerna skall sträva efter att varje barn utvecklar; 

 

 sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation, 

 sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 

 sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande.                          

(Skolverket, 2006) 

 

 

Detta ställer höga krav på alla som arbetar inom förskolan att lyssna på barnet i gruppen och 

kunna inta ett barns perspektiv samt att ge barnet tid för att få reflektera över sitt inflytande. 

 

Arnér och Tellgren (2006)  har fördjupat sig i vad för inflytande barnen har egentligen och 

hur det är att vara barn i en vuxen värld.  De anser att barnen verkar acceptera de situationer 

som de vuxna ställer dem inför utan att ifrågasätta motiven för besluten. Ett problem med 

detta kan vara att barnen inte är vana vid att reflektera över de beslut som de vuxna tar. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

talar man om att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga 

skall gälla alla barn. Barnens kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett 

allt större ansvar för det egna arbetet samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. 

 

Skolan har mål att sträva mot och skall sträva efter att varje elev: 

 tar ett personligt ansvar för sina studier  

 successivt ges ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

 

Skolans riktlinjer säger att alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja 

till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (Skolverket, 

2006). 

 

4.4 Kommunal nivå 
 

Enligt kommunens skolplan för de förskolor där vår undersökning är gjord, skall varje barn ha 

rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i 

och reellt inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Detta mål följs upp genom 

kontinuerliga utvärderingar av verksamhetens kvalitet. Där både verksamheterna gör en 

utvärdering och där vårdnadshavarna deltar i en kvalitetsundersökning. 
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I förskoleklassernas stads skolplan tar man upp att föräldrar och barn skall ha inflytande över 

verksamheten. De skall uppmuntras till att påverka verksamhetens planering, innehåll och 

utformning samt att skolan har ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Varje 

skolform skall redovisa att barnens inflytande förbättras och på vilket sätt barnet medverkat i 

förändrings- och utvecklingsarbetet. Även här följs målen upp genom kontinuerliga 

utvärderingar av verksamhetens kvalité. Detta görs genom kvalitetsredovisningar där även 

vårdnadshavare deltar. 

 

4.5 Lokal nivå 
 

På en av förskolorna i undersökningen har man formulerat ett övergripande strävansmål, där 

den pedagogiska verksamheten utgår från barnens tankar och idéer som tas till vara för att 

skapa mångfald i lärandet. Utifrån förskolans strävansmål har man formulerat sina egna 

strävansmål utifrån barngruppens ålder, där varje barn ges möjlighet att uttrycka sina egna 

tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. 

 

Av förskoleklasserna i undersökningen finns två stycken på samma skola och arbetar efter 

samma lokala arbetsplan som heter ”Så här arbetar vi i förskoleklassen”. I den talas det mer 

om demokrati än inflytande. Där det betonas att de vuxna ska vara goda förebilder för att 

barnen skall lära sig; visa hänsyn, vänta på sin tur, lyssna på varandra och vara vänner. 

 

Varje morgon sker en gemensam samling, då ges varje barn tillfälle att uttrycka sina 

önskemål och tankar. Barnen uppmuntras att samtala med varandra och lösa konflikter med 

stöd från en vuxen och lära sig att ta konsekvenserna av sitt eget handlande samt att vara 

rädda om skolans gemensamma saker. Det finns en lokal arbetsplan som sträcker sig från 

Förskoleklass till årskurs 5. Där man kan läsa under punkten elevens ansvar och inflytande: 

 eleven sätter mål, planerar och utvärderar sitt arbete i olika former. Detta ska ske i 

ökande grad efter mognad. 

 i utvecklingssamtalen har eleven möjlighet att utvärdera och planera sin egen 

utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

 i samråd med personalen formulerar eleverna skolans trivselregler och alla ansvarar 

för att reglerna efterföljs. 

 

Hos den tredje förskoleklassen i undersökningen beskrivs inflytandet i den lokala 

arbetsplanen tillsammans med ansvar och samverkan. Där samverkan bygger på ömsesidigt 

förtroende och respekt samt att föräldrar och elever skall ha inflytande över förskoleklassens 

verksamhet. Samverkan mellan hem och skola är viktigt för att barnet ska känna trygghet och 

kontinuitet. Samverkan beskrivs som inskolningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal 

och vid traditionella firande som lucia och vårfest. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Vi inleder våra teoretiska utgångspunkter med värdegrunden där demokratin utgör en stor 

aspekt av värdegrunden och dess människosyn, vilket vi ser har en betydelse i barns 

inflytande. Därefter går vi över på Reggio Emilias pedagogik vilkas förhållningssätt grundar 

sig utifrån barnets tankar och idéer. Sedan går vi in på betydelsen av pedagogens 

förhållningssätt och bemötande. Här anser vi oss se en koppling mellan pedagogens roll och 

maktförhållandet i relationen med barnen. Vi tar även upp barnet ur ett 

barnpsykologisktperspektiv. Vi avslutar våra teoretiska utgångspunkter med barns inflytande. 

 

5.1 Värdegrunden och demokrati 
 

Skolan fick en ny läroplan 1994, Lpo 94. Det nya med läroplanen var den ”deltagande 

målstyrningen” som menas att målen för barnens lärande anges men inte hur dessa skall 

uppnås, målen är generellt hållna då de är uppnående- och strävansmål anser Linde (2005). I 

Lpo 94 blir värden såsom humanistiska mer värdefulla och utgör själva grunden för skolans 

verksamhet anser Orlenius (2001). 

 

År 1998 fick den svenska förskolan en läroplan Lpfö 98, vilket medförde att 

utbildningssystemet för barn och ungdom blev till en helhet. I den nya läroplanen framställs 

en syn på barn och barns lärande där Reggio Emilias pedagogiska filosofi varit en viktig 

förebild framhåller Dahlberg & Åsén (2005). 

 

En av skolans hörnstenar bygger på ”Skolans värdegrund” som inleder läroplanstexterna 

finner Orlenius (2001). Han anser att hela skolans undervisning bör genomsyras av fyra olika 

centrala perspektiv varav det etiska är ett. Viktiga etiska värden som rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande är centrala värden som lägger den demokratiska grunden. Här ser 

han en stark markering om barnens inflytande och delaktighet vilket tas upp i både förskolan 

och skolans läroplaner under en särskild rubrik om barnens och elevens inflytande. I förskolan 

och skolans läroplaner rättar man sig efter vissa grundläggande värden såsom, människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Ytterligare ett begrepp tillkommer i 

Lpfö 98 såsom rättigheter. Vilket Orlenius tycker ger ett direkt uttryck för att markera 

barnkonventionen.  

 

Arnér (2006) säger att barnen måste ges en möjlighet att utveckla vad begreppet demokrati 

kan innebära för att få rätt till sitt inflytande i verksamheten. Detta innebär att barnen måste få 

utveckla sin förmåga för sitt ansvarstagande så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs i 

småbarnsåldern. Vidare säger hon i en intervju (nr7/2008) att det är en etisk fråga om att barn 

får göra sin röst hörd, att det bygger på om de ses som fullvärdiga människor som får ta 

ansvar över sin tillvaro. Etiken behövs inom den pedagogiska verksamheten anser Orlenius 

(2001) då det behövs regler för mänsklig samlevnad och att dessa inte alltid kan regleras i lag. 

Ett demokratiskt förhållningssätt betyder att såväl barn som vuxna måste förstå att den egna 

rätten och friheten alltid är inskränkt, då demokratins idé vilar på att den enskilde individen 

respekterar gemensamt fattade beslut. Denna tes stödjer även Sundgren (2005) då han säger 

att demokratin inte kan separeras från frågan om hur människor blir självständiga solidariska 

medborgare. Då socialiseringen till hänsynstagande och solidariska medborgare även skall 

kompletteras med en förståelse av omvärlden, vilket utgör en grund för ”det allmänna bästa”. 
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Orlenius (2001) däremot framhåller att tidigare har barn och ungdomar fått lära sig att ordet 

demokrati betyder folkstyre, men idag handlar demokrati mer om möjligheten till reell 

påverkan. Barn och ungdomars inflytande är ur ett demokratiskt samhällsperspektiv en central 

fråga mer än ur ett etiskt perspektiv. 

 

5.2 Reggio Emilia 

 

Dahlberg & Åsén (2005) framhåller att pedagogiken inom Reggio Emilia karakteriseras av en 

djup respekt för barnets rättigheter och förmågor. Arbetet präglas av en kunskapssyn där 

lärande tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier. Den pedagogiska 

diskussionen kännetecknas av en öppenhet för en mängd olika perspektiv, där de sammanför 

olika alternativa synsätt. Reggio Emilias utvecklade pedagogik bygger på reflektion, dialog 

och lärande samtal, utforskande arbetssätt och delaktighet, det etiska förhållningssättet inom 

pedagogiken bygger på delaktighet, ansvar, vänskap, tillit och omsorg.  

 

Synen på kunskap och lärande genomsyrar hela Reggio Emilia pedagogiken där dess grundare 

Malaguzzi talade om ”ett barn har hundra språk”. Han ansåg att ett barn föds med en mängd 

möjligheter och förmågor till att kommunicera där varje del är beroende av den andra vilket 

ofta berövas i skolans system. Skapar pedagogen möjligheter för barnet att få öva sina olika 

förmågor på så många olika sätt som möjligt, kan barnet skapa sig en helhet och tilltro till sin 

egen förmåga. Självständigt tänkande och handlande både individuellt och i samspel med 

andra ger barnet makt över sin läroprocess, vilket ger barnet mod att tänka själv. 

 

I Reggio Emilia är miljön viktig och man benämner miljöns utformning som den ”den tredje 

pedagogen”. En inspirerande miljö erbjuder barnen möjlighet till ett aktivt utforskande och 

lärande utvecklat från barnens möjlighet att tänka, känna och handla. Detta förutsätter att 

miljön och organisationen ses i sitt sammanhang som följer barnens, men även pedagogernas 

utforskande, lärande och delaktighet. 

 

Projekt och tema arbeten stödjer sig på ett medforskande förhållningssätt där 

frågeställningarna utgår från olika problemlösningar för barnen. Där den pedagogiska 

dokumentationen har en central del i den dagliga verksamheten. Den får en betydelse för 

barnen då de ges ”möjligheter att minnas, återbesöka, känna igen och reflektera kring sina 

egna läroprocesser. De blir på så sätt också synliga och sedda som subjekt”(a.a:2005). Genom 

barnets dokumentation synliggörs dess förmåga och barnets röst blir hörd. 

 

5.3 Vilken roll har pedagogen? 

 

Som pedagog bör man inta en ledarroll tycker Orlenius (2001) där man kan se en liknelse med 

ett kontrakt där processen bygger på att man skaffar sig respekt för sitt uppdrag. Denna 

ledarroll bör snarare vara godkänd underifrån än uppifrån. Med detta anser han att ledarskapet 

främst handlar om att bygga upp ett förtroende och tillit för att motivera, stimulera andra att 

utvecklas, komma till tals och göra sitt bästa. För detta krävs av ledaren en organiserad 

verksamhet. 

 

Att som pedagog inta ett förhållningssätt som bygger på det öppna obestämda mötet mellan 

barn – barn, barn – vuxna och inte vara rädd för ”kaos” gör att pedagogen kan känna sig trygg 

i hur ett möte kan utvecklas (Arnér, 2006). Vidare anser hon att den pedagogiska kunskapen 

och medvetandet och det personliga modet är viktiga aspekter att ta hänsyn till som pedagog 

om man är villig att förändra sitt bemötande och förhållningssätt till barnen. Att medvetet 
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bejaka barnens initiativ bygger på att pedagogen erövrar ett logiskt perspektiv. En annan 

aspekt tar Selberg (2001) upp om pedagogens förhållningssätt där dialogen är en central del 

som bygger på en stark tro på människan. Där interaktionen i samtalet med barnet ger det dess 

möjligheter och ett inflytande över sin situation. Detta uppstår då pedagogen är lyhörd för de 

intressen och behov barnet visar och först då kan dialogen bli en arbetsform som leder till 

lärande.  

 

Orlenius (2001) framhåller för att ett lärande ska uppstå krävs lugn och ordning då oro skapar 

konflikter. Därför är det av vikt att pedagogen är en gränssättare, som skapar ordning och 

strukturerad tillvaro men att man samtidigt inte glömmer bort att ha barnets bästa för ögonen. 

Arnér (2006) däremot anser att de vuxnas svårigheter är att utgå från ett barnperspektiv. 

Vuxna planerar och genomför aktiviteter utan barns delaktighet vilket gör att man inte knyter 

an till barnens tidigare erfarenheter, vuxna har ofta en färdig lösning på projekt/tema arbeten. 

Arnér framhåller att vuxenplanerade aktiviteter är mindre betydelsefulla för barnen, vilket gör 

att de sällan har någon uppfattning om motivet med inlärningssituationen. Det kan handla om 

kontroll, vem som bestämmer vad i barnens vardag vilket påverkar deras lärande och 

utveckling.  

 

Arnér framhåller vidare att en viktig del i pedagogens roll är att inta ett reflekterande 

arbetssätt för att verksamheten ska kunna baseras på ett barnperspektiv. Genom att se saker 

och ting ur ett barns ögon, vilket gör att reflektionen kan få en djupare dimension hos 

pedagogen. Med ett reflekterande arbetssätt kan pedagogen utgå från det för givet tagna och 

hitta de möjligheter att förändra förhållningssätt för att kunna bryta gamla mönster och 

traditioner. Samspelet mellan barn och vuxna sker ständigt i våra verksamheter. Ojämlikheten 

i mötena finns men den skulle kunna försvinna om mötet präglades av förutsättningar som 

inriktar sig på relationer och samtal mellan barn och vuxna. 

 

Att våga stå för sina egna beslut utan att ha förankrat dem hos de övriga pedagogerna kan ses 

som ett ”punktuellt perspektiv” (a.a., s.95) i relation till barnen. Det betyder att man inte 

främjar samspelet mellan pedagog och barn utan är mer rädd om relationen till de övriga 

pedagogerna. Först när pedagogen överger denna rädsla kan man agera självständigt i samspel 

med barnet. För detta krävs en renodlad pedagogisk kunskap att kunna perspektivera 

arbetssättet som leder till relationellt perspektiv som ger barnen ett inflytande. När en 

pedagog börjar reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen, kan detta resultera i en 

förändrad syn på samspelet med barnen. Därmed förändras förhållningssättet att barnen inte är 

på ett bestämt sätt utan framstår inom ramen för det möte och de villkor som uppstår (Arnér, 

2006). 

 

5.4 Maktförhållande i relation mellan pedagog och barn 

 

I pedagogens roll tar Orlenius (2001) upp att som ledare så ingår makt i samspel mellan barn 

och vårdnadshavare som utgör en del av yrkesetiken. Detta maktutövande har även betydelse 

för inflytande, påverkan och kontroll i relationen till barnet. Pedagogen har en maktroll men 

det intressanta är hur man väljer som pedagog att utöva sin makt. För att makten ska bli 

positiv så att det gynnar barnets självständiga utveckling behöver pedagogen ta ansvar för 

barnet och inte ifrån barnet. Ansvaret handlar om att gynna barnets utveckling så att barnet 

ska kunna ta ansvar för den egna utvecklingen, friheten, behovet av självständighet. Ordning 

och struktur är ett sätt att se på disciplin som inte behöver betyda en auktoritär ledning. Ofta 

förknippas ordet disciplin med makt och förmynderi, men dess faktiska betydelse är 

uppfostran och ordning. Orlenius (2001) betonar att ”Läraren måste som ledare utöva 
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disciplin”(s.183), men vara aktsam på att barnet bibehåller sitt ansvar och behandlas med 

respekt. Arnér (2006) säger att i maktförhållandet råder en ojämlikhet mellan barn och vuxna, 

vilket gör att barnen befinner sig i ett underläge då pedagogerna har makt över i vilken 

omfattning barnen får komma till tals och ha ett inflytande. Juul & Jensen (2003) ser på 

maktförhållandet ur ett relationsperspektiv där den vuxne har ett uteslutande ansvar över 

samspelets kvalitet. Deras definition av professionell relationskompetens lyder: 

 
pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, 

samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och 

som pedagogens förmåga och vilja påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = 

den pedagogiska etiken. Summan av en pedagogs förmedlingskompetens och 

relationskompetens utgör således hennes eller hans yrkespersonliga kompetens. 

( S. 125) 

I relationen till barnen krävs en jämbördig dialog där barnen ges tid och ro för att hitta sig 

själva. Pedagogen måste vara lyhörd för barnens hela kommunikation och att skilja deras 

önskningar åt, när de befinner sig i stundens känsla och när deras vilja och mål går djupare. 

För att uppnå detta krävs att pedagogen med egen auktoritet kan begränsa sig som individ och 

våga lära sig av barnens motdrag. Väljer pedagogen ett förhållningssätt där man inte satsar 

och stödjer barnets personliga utveckling, utan nöjer sig med att barnet anpassar sig efter de 

krav som ställs, kan det leda till att barnet slutar samarbeta. Väljer pedagogen istället att satsa 

på att aktivt utveckla och stimulera barnet, får man en jämbördig relation där barnet vill 

samarbeta (Juul & Jensen, 2003).  

 

5.5 Barnpsykologisktperspektiv 
 

Vygotskij (1999) tar upp språkets betydelse för tänkandets utveckling och av barnets 

sociokulturella erfarenheter då utveckling av barnets tankar är beroende av att de behärskar 

språket. Han ser barnet som socialt från början och språket fyller dess sociala samvaro, att det 

inte skapar sitt språk utan det tillägnas färdigt från de vuxna. Barnets tänkande bottnar i 

konkreta åskådliga erfarenheter och i detta ingår alltid bestämda kollektioner av saker som 

kompletterar varandra till en bestämd helhet. När barnet lärt sig behärska tänkandet i begrepp, 

lämnar de inte de elementära formerna utan under en långtid förblir dessa överlägsna och 

dominerande. I skolåldern blir minnet en central och dominerande funktion. 

 

När Vygotskij (1999) talar om barns utveckling gör han det utifrån utvecklingszoner vilket 

innebär att när barnet förvärvar ny kunskap så utvecklas det inom en viss zon. Inlärningen står 

i relation till utvecklingen och där inlärning ska vara möjlig måste det finnas möjlighet att 

imitera. Det är alltid den närmast föregående utvecklingszonen som bestämmer möjliga 

övergångar som barnet kan göra. Då den närmaste utvecklingszonen bestämmer den aktuella 

utvecklingsnivån som kan förklaras med att det som barnet idag kan göra i samarbete, 

kommer det imorgon kunna göra självständigt.  

 

Näsman (2002) ser på barn ur ett annat perspektiv som ”not-yets” – ännu – inte – vuxna där 

barndomen ses som en övergångsperiod utan eget värde. Vilket gör att barnets egna 

perspektiv både kan bli ointressanta och ifrågasatta. Barnet anses inte ha en förmåga, kunskap 

och omdöme att ge en beskrivning av en uppkommen situation. Hon ser ett samband mellan 

hur barnet objektifieras som en individ som behöver skyddas i texten om barns rättigheter från 

Nationernas förbund medan man i FN:s konvention om barns rättigheter ser barnet som ett 
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subjekt där man lägger vikt vid att barnet bör ges en möjlighet att själv kontrollera sin 

situation. 

 

Sommer (2005) talar om barn som noviser eller kompetenta. Ser man barnet som novis ses 

barnet som en passiv mottagare som miljön påverkat dess personlighet, medan det 

kompetenta barnet, vilket styrks av flera undersökningar, som visat sig vara utrustat med flera 

kompetenser. Detta gör det möjligt att anta att barnet äger förutsättningar för att aktivt ingå i 

relationer redan från födseln. Det kompetenta barnet utvecklas vidare genom personliga 

relationer.   

 

5.6 Barns inflytande 

 

Arnér & Tellgren (2006) tar upp att det är skillnad på att vara delaktig och ha ett inflytande. 

Barnet ges ansvar men ofta i situationer som inte har någon större betydelse för de vuxna, 

vilket barnet kan uttrycka en frustration över, detta leder till att barnet inte tycker det är 

meningsfullt att berätta vad de tänker och reflekterar över. En anledning kan vara att den 

vuxne tänker långsiktigt och barnet har en benägenhet att tänka kortsiktigt och därför blir 

ifrågasatt. Redan i tidig småbarnsålder måste man lägga grunden för det livslånga lärandet där 

det kan ses som viktigt att barnet får reellt inflytande.  

 

Arnér (2006) själv anser för att barnen skall få ett inflytande över sin vardag måste pedagogen 

utgå från barnens tankar och idéer i sin planering av verksamheten. I hennes tidigare 

forskning har det framkommit att barnen har många idéer och tankar om hur deras 

verksamheter skull kunna bli mer gynnsamma för dem, detta är något som pedagogerna inte 

tar tillvara. Hon ställer sig frågande till om detta kan bero på att barnen inte ges tillräckligt 

stort talutrymme, vilket kan bottna i att de vuxna inte tar barnen på allvar eller ser värdet av 

barnens förmåga att utforska tillvaron när det inte handlar om lek. Arnér tycker att de 

vuxenledda aktiviteterna har en diffus mening för barnen, det handlar om kontroll jämfört 

med vad lek har. Detta förklarar Arnér med att för barnen själva är leken betydelsefull vilket 

kan bero på att den styrs av barnen själva. 

 

När barn ges tid och möjlighet för samtal uttrycker de och visar sitt allvar och sin önskan om 

att förstå och tar ett ansvar för både varandra och händelser, vilket leder till att barnen får en 

djupare insikt över sitt inflytande i vardagen. För att detta ska komma till stånd är det 

pedagogens ansvar, kunskap, förhållningssätt, självinsikt och mod viktiga komponenter. Ett 

arbetssätt grundat på bejakat bemötande byggt på kunskap och reflektion ger möjligheter 

medan ett ickebejakat bemötande hindrar barnen från inflytande och att ta ansvar (Arnér, 

2006). 

 

Enligt Juul & Jensen (2003) är områdena barn kan ta ett personligt ansvar för olika från 

individ till individ då det utgår från barnens förmåga byggd på mognad och erfarenheter. 

Detta hänger ihop med hur deras personliga integritet och självkänsla har fått möjlighet att 

utvecklas. För att barnet ska kunna känna sina egna behov och gränser samt kunna uttrycka 

dem är deras personliga integritet viktig, men även att de har en självkänsla för att kunna 

tänka vad de vill och inte vill. Det personliga ansvarstagandet spelar även in då det påverkar 

hur barnet uttrycker sig öppet och jämlikt. Integritet, självkänsla och personligt 

ansvarstagande är tre centrala företeelser som hänger ihop i barnets existens.  

 

I en slutredovisning från Myndighet för skolutveckling har Larsson (2007) tagit upp att barns 

och elevers inflytande bör ökas inom utbildning och skola i takt med sin mognad. Vilket gör 
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att djupinlärningen stärks och tilltron till barns och elevers egen förmåga och att stressen 

minskar på dem. 

 

Selberg (2001) har såsom åsikt att den fysiska miljön har konsekvenser för barnets inflytande 

i lärandet, ett exempel är barnens dokumentation. Att ett inflytande råder märks bland annat 

av elevdokumentation på väggarna och information, läromedel, kunskapskällor, hjälpmedel 

samt redskap är placerade i barnens nivå. Hon anser för att barnen ska ges ett inflytande i sitt 

lärande, behöver de känna tilltro till sin egen förmåga få möjligheter att bygga på sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Genom att aktivt delta i arbetet med att planera, genomföra, 

bearbeta och värdera lärandet i skolan och få tid att reflektera över sina erfarenheter. Så leder 

detta till djupare insikter, bestående kunskaper, ökad lust att lära och ett elevinflytande. En del 

av detta berör även Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) då de framhåller att när 

barnet getts en ny erfarenhet blir den en del i barnets erfarenhetsvärld som de använder i olika 

situationer vilket gör att de kan se nya möjligheter i vardagen. 

 

För att barnet ska kunna bli en del av samhället säger författarna att det krävs att de får en 

möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera och tänka självständigt. Barnet behöver därför 

möta en pedagog som har en respekt för deras idéer och föreställningar, vilket kräver att 

barnet får en möjlighet att göra det abstrakta osynliga till synligt. Denna process tar lång tid 

då barnet behöver möta samma fenomen flera gånger i olika sammanhang. 



17 
 

6. Metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi vill komma åt pedagogers uppfattning om 

barns inflytande, men också hur barn uppfattar sitt eget inflytande inom förskola och 

förskoleklass. Ett sätt att undersöka hur pedagoger och barn tänker är att genomföra 

intervjuer.  

 

6.1 Metodval 
 

Vårt metodval är att genomföra en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med både 

pedagoger och barn med hjälp av diktafon. 

 

 Hermeneutiken är viktig i vår undersökning och är en term från teologin som tillkom inom 

samhällsvetenskapen och rör teori och metod i samband med tolkning av människors språk 

och handlingar. Denna tolkning påverkas av en empatisk förståelse för människors agerande 

mera än inriktningen på de krafter som påverkar dessa (Bryman, 2002). 

 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning är den kunskapsteoretiska 

bakgrunden och frågeställningar. Samt det faktum att kvantitativa forskare mäter olika 

företeelser medan den kvalitativa forskaren lägger tyngden vid ord och tolkning (Bryman, 

2002). När vi tolkar intervjuer gjorda med pedagoger och barn är vårt metodval en kvalitativ 

undersökning.  

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att vi vill veta hur pedagoger och barn tänker kring 

begreppet inflytande och hur pedagogerna ser på sitt arbete att sträva emot att skapa 

möjligheter för barns inflytande. 

 

6.2 Intervjuer 
 

Intervjuerna är semi-strukturerade och kan förklaras med att intervjuerna består av ett antal 

frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema men där frågornas ordningsföljd 

varierar. Frågorna är allmänt formulerade med uppföljningsfrågor (Bryman, 2002).   

 

När vi gjorde intervjufrågorna till pedagogerna var vi noga med att hitta frågor som skulle 

vara enkla men ändå leda fram till pedagogernas kunskap och syn på barns inflytande och hur 

det avspeglar sig i den dagliga verksamheten (Bilaga 4). Fördelar med att använda öppna 

frågor är att respondenterna svarar med egna ord medan en nackdel är att det är tidskrävande 

för intervjuaren att transkribera intervjuerna (Bryman, 2002). 

 

Även när vi skapade intervjufrågorna till barnen lade vi stor vikt vid att ha frågorna enkelt 

formulerade och öppna för barnen och att intervjun blir mer som ett samtal (Bilaga 2). 

Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) framhåller att desto mer samtalskaraktär intervjun 

har, desto villigare blir barnen att dela med sig av sina tankar. 

 

Vid intervjuerna har vi tagit i beaktande att samtalet lätt kan bli alltför styrt av den vuxne, 

även att barnet kan identifiera sig starkt med den som intervjuar, detta kan leda till att barnet 

kan komma med svar som den vuxne tycks vilja ha (Løkken, Søbstad, 1995). 
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6.3 Urval.  
 

Vi har valt ut två förskolor och tre förskoleklasser i våra närområden. Detta för att det 

praktiskt ska gå och genomföra undersökningen enligt bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2002).  

 

En av oss koncentrerar sig på förskola och den andra på förskoleklass. Vi har fått rektorernas 

muntliga godkännande, vårdnadshavare och pedagoger har givit sitt skriftliga godkännande 

(Bilaga 1 & 3).  

 

Barnen är utvalda slumpmässigt då vi intervjuade de barn vi fick bra kontakt med och som 

ville bli intervjuade. På båda förskolorna valde vi att intervjua barn som ska börja i 

förskoleklass till höst terminen 09, där intervjuades sex barn och två pedagoger från samma 

barngrupp på varje förskola. I de tre förskoleklasserna intervjuades två barn och två 

pedagoger som är knutna till klassen. 

 

Syftet med detta urval var att vi ville se hur pedagogerna respektive barnen ser på sitt 

inflytande inom förskola och förskoleklass. Antalet pojkar och flickor är inte av vikt då 

undersökningen inte är genusinriktad. 

 

6.4 Genomförande 
 

På förskolorna var det sex barn respektive två pedagoger som intervjuades från samma 

arbetslag och barngrupp. Pedagogerna intervjuades enskilt och barnen intervjuades två och 

två, då det skapar en trygghet hos barnen när de inte har en djupare relation till 

intervjupersonerna. Doveborg, Pramling Samuelsson (2000) tar upp hur viktigt det är att 

barnet vill delta för att samarbetet ska bli så bra som möjligt, även att kontakten som skapas 

mellan barnet och intervjuaren har stor betydelse för hur intervjun skall bli. 

 

Vid barn intervjuerna började vi med att avdramatisera med hjälp av en figur som blev 

utgångspunkten för temat i samtalet. På detta sätt vill vi främja barnens reflektion och att göra 

en gradvis övergång till att reflektera verbalt över sin egen situation genom att först reflektera 

över någon annans situation (Holmsen, 2005). 

 

Vid intervjun med barnen berättade vi att samtalet skulle spelas in och vad samtalet skulle 

handla om barnen fick även lyssna på inspelningen. Detta är något Doveborg, Pramling 

Samuelsson (2000) tar upp är viktigt för barnen att få lyssna på en del av samtalet. Platserna 

där intervjuerna genomfördes var rum som barnen var förtrogna med som intervjurum. 

 

Inför besöken på förskolorna och förskoleklasserna lät vi de ansvariga pedagogerna få vara 

med och påverka när vi kunde komma. Vi ansåg det viktigt att inte störa deras planerade 

verksamhet. 

 

6.5 Bearbetning och Analys 
 

Intervjuerna med både pedagoger och barn har spelats in på diktafon som vi har transkriberat 

för att få en överblick och kunna tematisera och analysera svaren. I arbetet med att 

transkribera intervjuerna valde vi att skriva ner ord för ord, men tog bort skratt och pauser. 

Pedagogerna har fått ta del av det transkriberade materialet och getts en möjlighet att komma 

med kommentarer om vi tolkat dem fel. När det uppkom känslig information vid intervjuerna 
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med pedagogerna har vi i samförstånd med pedagogen valt att ta bort det då det inte är 

relevant för undersökningen. 

 

När tematiseringen var gjord valde vi att skapa temarubriker utifrån våra frågeställningar för 

att få en struktur i presentationen av resultat och analys. Vid tematiseringen uppkom att 

pedagogerna vi intervjuat lyfte fram demokrati som en viktig del i arbetet med barnens 

inflytande. Att inflytande och demokrati är sammanlänkande framkom även när vi läste 

teorin, därför ville vi ge demokratin en egen rubrik. 

 

6.6 Etiska ställningstagande 
 

För att uppfylla de etiska principer som gäller svensk forskning har vi följt vetenskapliga 

rådets fyra allmänna huvudkrav på forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se) 

Informationskravet uppfyller då vi har informerat berörda personer om undersökningens syfte 

och vilka moment som ingår i den, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta. 

För att uppfylla samtyckeskravet bestämmer deltagarna själva om de vill delta i 

undersökningen och för barnen har vi fått vårdnadshavarnas godkännande. Genom att delge 

vårdnadshavarna i de förskolegrupper och förskoleklasser vi kommer att besöka och bett om 

deras samtycke. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet behandlar vi deltagarnas uppgifter med största möjliga 

konfidentialitet. Nyttjandekravet uppfyller vi genom att de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer endast används för undersökningsändamålet (a.a.). 

 

6.7 Validitet och Reliabilitet  
 

Validiteten och reliabiliteten i analytisk bemärkelse går att skilja åt samtidigt som de är 

relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet. Reliabiliteten står för undersökningens 

pålitlighet och följdriktighet medan validitet svarar på frågan om vi har undersökt det vi ville? 

(Bryman, 2002).  

 

Många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer, i denna transkriptionsprocess sker 

ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för analysen genom att talspråk 

och skriftspråk inte är samma sak. För att nå så god reliabilitet som möjligt har vi spelat in 

verkligheten som består av intervjun för att kunna lyssna till den flera gånger för att försäkra 

oss om att vi uppfattat den korrekt (Patel & Davidson, 2003). 

 

Enligt Ely (1993) står reliabilitet för trovärdighet, överförbarhet, stabilitet och 

bekräftningsbarhet. Vilket bidrar till att påminna oss om de frågeställningar och processer 

som måste väva sin väg genom och bortom vår kvalitativa forskning för att hålla den och oss 

ärliga och trovärdiga. Vi anser att vår undersökning har hög validitet då vi undersökt det som 

vi hade för avsikt att göra när vi intervjuat barn och pedagoger. Reliabiliteten är låg då vi 

tolkar intervjuerna i vår kvalitativa undersökning utifrån hermeneutiken (tolkning av 

människors språk och handlingar). 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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6.8 Metodiskussion 
 

Att göra en kvalitativ undersökning gav oss en dialog mer än ett strukturerat intervjusamtal 

vilket bidrog till att vi fick en bra och omfattande beskrivning av både barn och pedagoger om 

deras inflytande, vilket gav oss en ny och djupare kunskap om inflytande enligt Patel och 

Davidson (2003).  

 

Att använda oss av bandspelare vid intervjuerna var positivt då vi kunde vara observanta på 

och följa de intervjuades kroppsspråk och göra anteckningar där de förstärkte vissa saker med 

sitt kroppsspråk. Detta bidrog till att hermeneutiken är viktig i vår undersökning då den rör 

tolkningen av människors språk enligt Bryman (2002). 

 

När vi gjorde vår undersökning så hade de olika förskolorna/skolarna förberetts sig på olika 

sätt. Det vi märkte var en väsentlig skillnad där barnen hade blivit informerade i förväg om 

vår ankomst, barnen hade blivit förberedda och hade haft en möjlighet att fundera på om de 

ville delta eller inte. Vilket bidrog till att urvalet och samtalen kändes bra vid de tillfällena då 

barnen själva verkligen ville delta vid intervjuerna. Det innebar även att vi blev tvungna att 

säga nej till barn som ville bli intervjuade pga. tidsbrist då alla vårdnadshavare hade godkänt. 

Samt att barnen var så förberedda på att vi kom och intervjuade dem. Här önskar vi att vi hade 

haft lite mer tid på oss för att kunna sitta och samtala med de andra barnen som ville bli 

intervjuade av oss. 

 

Att använda en figur hjälpte oss att styra in barnen på ämnet och de blev som en ”isbrytare” 

inför samtalet. Figuren var bra för att avdramatisera samtalet och flera av barnen använde sig 

av figuren genom intervjun genom att klappa och känna på och ibland vände de sig till figuren 

när de svarade. 

 

Doveborg, Pramling Samuelsson (2000) tar upp att barnen bör få lyssna på en del av samtalet. 

Detta bekräftades under intervjuerna då alla barnen efterfrågade att få lyssna på inspelningen. 

Vi lät även barnen få spela in något som de fick lyssna på innan själva intervjun började vilket 

gjorde att diktafonen inte tog uppmärksamhet ifrån intervjun. 
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7. Resultat och analys 

Vi väljer att presentera resultat och analys som knyter an till våra frågeställningar under varje 

tema. De inspelade intervjuerna transkriberades först, därefter tematiserade vi svaren utifrån 

våra frågeställningar för att få en överblick över om materialet gav oss svar på våra frågor. 

Ytterligare väljer vi att inte skilja på resultat och analys, utan sammanfattar det vi fått fram 

och analyserat till ett stycke. För att förtydliga barnens och pedagogernas röster har vi i texten 

kursiverat deras röster för att synligöra dem och de namn som uppkommer är figurerade. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av vår analys. 

 

7.1 Pedagogernas roll 
 

Under denna rubrik har pedagogerna svarat på intervjufrågorna: 

Hur beskriver du barnets inflytande på verksamheten utifrån styrdokumenten? 

Hur kan du se det i verksamheten? 

Hur är barnens inflytande beskrivet i era verksamhetsbeskrivningar/arbetsplaner? 

Hur arbetar ni för att synliggöra detta för barnen i barngruppen? 

Pedagogerna vi intervjuade inom förskolan och förskoleklassen har en avsikt att låta 

verksamheten styras av barnens intressen, men vid intervjuerna framkommer det att barnen 

har sitt största egna inflytande i den ”fria leken”. Detta kan bero på att det är i den fria leken 

som barnen får en möjlighet att uttrycka sina egna tankar och idéer, vilket borde genomsyra 

hela verksamhetens planering enligt Arnér (2006). En pedagog på en förskola beskriver 

barnens inflytande följande: 

 

Jag kan tycka att barnen inte har något inflytande direkt så. Men samtidigt 

så har dom det fast vi har väldigt mycket fritt. Vi har skogen som är fast, 

men det är fri lek i skogen. På det sättet har de ju inflytande att dom får leka 

det dom gör, alltså det dom vill, men jag vet inte (Pedagogintervju 5/6-09). 

 

Tittar man i Lpo 94 under riktlinjer framkommer att alla som arbetar inom skolan skall 

 

 främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön  

 (Skolverket, 2006:13). 

 

En förskoleklasspedagog säger att Lpo 94 upplevs som ett väldigt styrande dokument men ser 

det inte som negativt utan att det ger en viss ordning. Detta ser vi som ett exempel på vad 

Orlenius (2001) tar upp med att disciplin inte behöver betyda en auktoritär ledning. 

Pedagogen påtalar att det ger en trygghet i sin planering av arbetet, men framhåller även 

betydelsen av att visa för barnen hur viktiga deras tankar är och att man måste kunna släppa 

på den styrda ”ramen” och låta barnen få komma med synpunkter på verksamheten.  

 

Man får inte vara styrd efter sin planering för det kan vara mycket 

legobyggen igång och de får plocka isär. Då måste man ibland kunna säga; 

Äh vi gör så idag att ni får fortsätta leka med legot efter frukten. Ni får 

fortsätta bygga vi tar det vi skulle göra en annan dag istället så att de 

känner att det är viktigt det de gör. Varje dag så bryter ju jag och det är ju 

ofta så att barnen säger; Nej inte just nu när vi har som roligast. Det är 

viktigt att barnen för känna att det de gör är så viktigt att vi skippar det 

andra. Det är en väldigt styrd verksamhet och det är bra att det är styrt för 
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det ger ordning och trygghet och så också men de skall även få känna att 

det de gör är viktigt och så får man skippa annat. (Pedagogintervju 3/6-09). 

 

Tittar man i Lpfö 98 under riktlinjer så finner man vad alla som arbetar i förskolan skall verka 

för och dessa kan tolkas väldigt olika och öppnar för många möjligheter. Följande går att läsa 

och tolka, 

 

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan och, 

 Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 

(Skolverket, 2006:11) 

Detta dilemma tar en av förskolepedagogerna upp: 

 
Ja att man vågar vara vuxen när man läser läroplanen, våga vara pedagog en 

person som faktiskt känner vad barnen behöver. För att det här med att barnen ska 

få vara med och påverka, tycka, tänka, önska och bestämma det tycker jag absolut 

att dom ska få. Men verkligen utifrån sin ålder och mognad där dom befinner sig. 

Man måste ju ha ett tänk med det man gör och någonstans det här som barnen får 

vara med och bestämma om faller inom ramarna för att det ska vara 

genomförbart. Ibland kan det bli så konstigt och luddiga beskrivningar om hur 

man jobbar på en förskola där barnen får bestämma. Man måste lära sig välja, 

lära sig att göra aktiva val och lära sig stå för valen. (Pedagogintervju 12/6-09). 

 

Detta förtydligas även i Lpfö 98 där man säger att ”Barnens sociala utveckling förutsätter att 

de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan” (Skolverket 

2006:10). Juul & Jensen (2003) tar upp att barnets eget ansvar måste utgå från deras mognad 

och erfarenheter och att det är helt individuellt. 

 

Vid intervjuerna framkom att pedagogernas roll är att skapa ett klimat där barnen kan göra 

egna aktiva val och ta ansvar över dem och att det är viktigt att barnen förstår att deras egna 

röster är viktiga. I förskolan framkom även att en del av pedagogernas uppdrag är att förklara 

för barnen och göra dem delaktiga i vad de kan ha inflytande över.  

 

Jag tycker att barnen har ett relativt stort inflytande i verksamheten. Barnen 

får efter mognad lära sig vad inflytande innebär, viktigt att barnen förstår 

att deras röst är viktig. En del vill påverka mer, andra mindre. Jag måste 

vara tydlig med att tala om vad barnen kan förväntas ha inflytande över 

(Pedagogintervju 11/6-09). 

 

I förskoleklassen betonade man hur viktigt det är att hitta en lagom nivå för barnen att utöva 

sitt inflytande över sin egen utbildning. Lpo 94 (2006) tar upp att pedagogen skall ta tillvara 

på vad barnet kan och vill ta ett personligt ansvar över sin egen inlärning, dessutom skall 

barnet även ges en möjlighet att prova på olika arbetssätt och arbetsformer. Pedagogen tar upp 

vikten av att varje elev har sin egen lärstil och för att kunna finna sin individuella lärstil så har 

man medvetet arbetat med att presentera olika sätt att arbeta på exempelvis arbeta enskilt eller 

i par. Genom att låta barnen få vara med att planera, genomföra och värdera sin miljö och få 

känna en tilltro till sin egen förmåga så ges barnet ett inflytande (Selberg 2001).  

 

Barnen har olika sätt att lära sig på och för att de skall få känna på hur det 

kändes och hur de skulle vilja ha det så fick de berätta hur de ville ha det 

när de skulle lära sig saker, om de ville ha det tyst eller om de ville ha 
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musik, om de ville sitta tillsammans eller sitta en och en och sedan provade 

vi detta under mattestunder och så utvärderade vi hur det kändes och detta 

har resulterat i att barnen kommer att sitta med ”traditionell” möblering i 

ettan. Man sitter två och två vid borden som står i rader med mellanrum och 

alla tittar framåt mot svarta tavlan. För att det var den möbleringen som 

barnen tyckte var bäst. Detta tycker vi är en lagom nivå för barnen att ha 

inflytande på sin utbildning i förskoleklass och viktigt att börja med. 

(Pedagogintervju 1/6-09). 

 

För att kunna synliggöra barnens inflytande ser pedagogerna inom förskoleklassen vikten av 

att bemöta barnen genom att bekräfta deras idéer, där deras roll är att planera en yttre ram för 

verksamheten och skapa utrymme för barnens intressen och tankar som uppkommer. Detta 

kräver att man som pedagog är lyhörd för vad barnen tar upp.  

 

Man är ju lyhörd och man hör ju vad barnen pratar om och även om de har 

önskemål. Dessa försöker vi omsätta och ta tillvara på deras synpunkter. 

Det kan ju vara så att man skall prata om fåglar och så är det något annat 

som händer här utanför och då kan det ju vara så att man kommer in på det. 

Det är inte alltid som samlingen blir som man har tänkt men det blir ju ett 

bra innehåll i den för det. (Pedagogintervju 10/6-09). 

 

Selberg (2001) tar upp vikten av att finna interaktionen i samtalet med barnet kräver en lyhörd 

pedagog. Där dialogen bygger på den vuxnes tilltro till barnet. I allmänna råd och 

kommentarer, Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) framhåller man att pedagogens roll är 

att kontinuerligt observera, samtal och dokumentera det enskilda barnet och barngruppen. 

Vilket är en förutsättning för att kunna ta reda på barnens egna intentioner, behov och 

intressen och detta ska var grunden för verksamhetens utformning.  

 

Barnens tankar och idéer tas till vara som en viktig del av verksamheten. Vi 

försöker att lyfta och synliggöra barnen inför varandra. Vilken bra idé du 

har berätta för de andra. De får också ta ställning till problemlösningar. 

Det är viktigt att återkoppla till barnen hela tiden och att det inte glöms och 

rinner ut i sanden (Pedagogintervju 11/6-09) 

 

Observationer i barngruppen är en metod som alla använder för att ta reda på barnens 

intentioner och intressen.  

 

Vi har titta på vad barnen är intresserade av och … t.ex. bygghörnan den 

hade vi inte där förut. Det uppstod mycket konflikter, det hände mycket tok 

där och vi fick höra att de barn som skulle komma var intresserad av att 

bygga med klossar och så visste vi att våra var det från tidigare 

(Pedagogintervju 5/6-09). 

 

Medan de inte lägger lika stor vikt vid att tillfråga barnen vad de skulle vilja ha i de olika 

aktivitetshörnor som finns på förskolan och de olika aktivitetsrummen inom skolan utan där 

är miljön uppbyggd utifrån den vuxnes tolkning av observationerna. På den andra förskolan 

framhåller pedagogerna vikten av att ta tillvara på barnens tankar och idéer som en viktig del i 

verksamheten och synliggöra barnen inför varandra; 
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Vi har en bok som vi skriver ner om vi ska återgå till det här vad som 

kommer upp på barnrådet, så skriver vi ner att det här vill barnet ta upp på 

barnrådet eller barnet tycker vi ska diskutera. Sen så får vi försöka ha en 

levande dialog i arbetslaget. Jag såg det här ute på gården som dom var 

jätte intresserad av, tror ni att det är något vi kan göra, det här måste dom 

få göra mer av, det här måste köpa in det här har jag hört dom fråga efter 

(Pedagogintervju 12/6-09). 

 

För att få en bekräftelse på de tolkningar som pedagogerna har gjort vid sina observationer, 

skiljer det sig åt mellan förskolorna. Dokumentation är det bara en förskolepedagog som 

lyfter fram men anser att det görs i alldeles för liten grad och att även det är ett organisatoriskt 

problem, då man behövs i barngruppen och att det är där man vill vara. 

 

Vi försöker ju, tanken är att vi ska jobba med pedagogisk dokumentation i 

större utsträckning än vad vi kanske har gjort nu. Försöka få upp bilder få 

upp det som dom har sagt och få ner det på pränt och så reflektera mer med 

barnen, skulle jag önska att vi hade mer tid att göra reflektionstid 

tillsammans med barnen att kunna använda den här dokumentationen som 

man faktiskt gör försöka få tillbaks det till barnen. Men det är ju så mycket 

som har blivit, kan jag känna nu, det är så mycket administrativt som ska 

göras. Inte bara dokumentationen utan så mycket annat runt omkring som 

tar den här lilla tiden som man har då är jag en sådan pedagog att jag är 

hellre med barnen och känner att det jag gör verkligen ger något tillbaka 

(Pedagogintervju 12/6-09). 

    

 Dahlberg & Åsén (2005) tar upp hur viktig dokumentationen är inom Reggio Emilia då det 

utgör en central del i deras pedagogik, för att barnen hela tiden ska kunna gå tillbaka, minnas 

och reflektera kring sin läroprocess. 

 

I förskoleklassen lyfter alla pedagogerna fram vikten av att sätta upp dokumentation i barnens 

nivå och även att arbeta med portfoliepärmarna som ett levande dokument.  

 

7.2 Pedagogisk planering med inflytande i fokus 

 

Under denna rubrik har pedagogerna svarat på frågorna: 

Hur är er miljö utformad för att ge barnet/barnen inflytande? 

Hur tar ni vara på barnet/barnets tankar och idéer i barngruppen? 

Hur synliggör ni det för barnen? 

I Lpfö 98 betonas att grunden för den pedagogiska verksamheten skall bygga på barnens 

intressen och behov som de ger uttryck för. Medan man i Lpo 94 betonar att barnen och 

eleverna tar ett allt större ansvar för det egna arbetet, skolmiljön och att de får ett reellt 

inflytande.  

 

När pedagogerna pratar om barnens inflytande så kommer de ofta till att miljön är uppbyggd 

så att barnen i den ”fria leken” har ett inflytande och att det är där den sker, därför har de 

medvetet försökt att inte ha för mycket fasta aktiviteter inplanerade. På så sätt ska barnen ges 

ett inflytande och en möjlighet att påverka sina egna aktiviteter.  

 

Miljön är utformad efter den aktuella barngruppen och är föränderlig. I 

början av varje termin går vi och spanar på barnens olika intressen. 
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Intervjuar också om vilket material, leksaker de vill ha, saknar. Barnen 

väljer själva var de vill leka. Miljön är lättillgänglig för barnen. Men vi är 

tydliga med att man stannar en stund i den aktivitet man valt 

(Pedagogintervju 11/6-09).  

 

 I förskoleklassen framkommer den fysiska miljöns vikt hos alla pedagogerna som en viktig 

del för att barnen ska kunna utöva sitt inflytande. Ett sätt att göra det på är att placera allt 

material i barnens nivå och att dokumentationen även sitter i barnets höjd. Här ser 

pedagogerna sin roll som viktig i att observera och intervjua barnen för att miljön ska 

anpassas efter deras behov och önskningar, vilket även Selberg (2001) lyfter fram betydelsen 

och vikten av den fysiska miljön. 

 

Här finns en massa saker som de bara kan gå runt och välja på och det 

finns olika rum med olika saker i, dockvrå, legorum allt det här. Spel och så 

och allting är placerat så att barnen kan nå det själva. Färger har vi 

placerat så att barnen måste fråga efter det för att ha lite koll. Jag sätter 

även upp dokumentationen så att barnen kan ta del av den för jag är 

allergisk mot att ha teckningar uppe i taket utan det skall sitta lågt så att 

barnen ser. Portfolion skall också vara placerad så att barnen kan kika i 

den och de skall kunna titta i sin vanliga pärm när de vill också 

(Pedagogintervju 10/6-09). 

 

En förskolepedagog säger även att utifrån sina observationer av vad barngruppen visar för 

olika intressen så väger även hennes perspektiv in; 

  

Det är väl också lite praktiskt. Vad tycker vi är praktiskt, fungerar bra? 

Man utgår ifrån sig själv och sin arbetsuppgift på något sätt. Jag måste 

kunna vara där och se där (Pedagogintervju 6/5-09).  

 

Detta kan bottna i att pedagogen är rädd för ett ”kaos” som Arnér (2006) tar upp om 

pedagogen inte känner sig helt trygg i ett möte eller situation. 

 

Aspekten av att inte ha för många fasta aktiviteter inplanerade i förskolan för att barnen ska 

ha ett inflytande visar även att det finns olika sätt att se på projekt arbeten/tema. Det ena är att 

projekten ses som en fast aktivitet där det är pedagogerna som bestämt projektets ram, medan 

det andra sättet är att det är på barnens initiativ som projekten kommer igång.   

 

Som vi tidigare nämnt så återkommer pedagogerna inom både förskola och förskoleklass till 

att miljöns utformning är viktig. För att kunna ge barnen en möjlighet att påverka sina egna 

aktiviteter och val av material. Där materialet är presenterat väl synligt för barnen och att de 

själva ska kunna ta fram och återställa material. Miljön ses som en ständig pågående process 

där utveckling hela tiden måste analyseras för att stämma överens med barngruppens intressen 

och behov. 

 

Här finns det två olika sätt att ta reda på vad för material barnen ska ha tillgång till i 

aktivitetshörnorna/rummen. Det ena bygger på observationer där pedagogerna gör sina egna 

tolkningar av vad de sett. Det andra sättet är att pedagogerna intervjuat samt observerat 

barnen i början av termin vid de olika aktivitetshörnorna om innehåll av material och 

mängden.  
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Vi frågar faktiskt, vi pratade faktiskt med barnen i början när vi kom in på 

avdelningen. Vad skulle ni vilja? Vad skulle ni vilja ha mera av? Dom tyckte 

inte vi hade så mycket lego t.ex. dom hade för lite bilar. Ja dom ville ha mer 

skapande material som toarullar och så här, skräpmaterial. Då frågade vi 

faktiskt barnen vad de ville ha (Pedagogintervju 12/6-09). 

 

I verksamheterna ser vi en parallell till Reggio där miljön är en central del men inom Reggio 

Emilia benämner man miljön som ”den tredje pedagogen”. 

 

 

7.3 Demokrati en förutsättning för inflytande 
 

Under denna rubrik har pedagogerna svarat på frågorna: 

Hur arbetar ni med demokrati i barngruppen? 

Hur arbetar ni med demokratiska processer i barngruppen? 

Att se på demokrati innebär att titta på sitt etiska synsätt, att få göra sin röst hörd är en etisk 

fråga framhåller Arnér i en artikel (Förskolan 7/08). Hon anser att reellt inflytande är grunden 

för att kunna utveckla demokrati.  

 

Demokrati handlar mycket om att få göra sin röst hörd, att ges en möjlighet att få uttrycka 

sina åsikter, vilket är ett sätt att se på inflytande. Detta framkom i våra intervjuer med 

förskola– förskoleklasspedagogerna.  

 

För att lägga grunden för det livslånga lärandet måste man redan från tidig småbarnsålder ge 

barnen ett reellt inflytande (Arnér & Tellgren, 2006). Ett sätt att arbeta och synligöra detta och 

den demokratiska processen framkom vid en pedagogintervju där man arbetar aktivt med 

”barnråd” som hålls en gång i månaden. Syftet med barnrådet är att det ska vara ett forum där 

barnen får ta upp olika saker allt från värdegrundsfrågor till vad de skulle vilja driva för 

projekt eller om de saknar något material. Här är det barnens röster som hörs och de vuxna 

sitter med som ordförande och sekreterare. 

 

Vi har ju barnråd där barnen får vara med och påverka där vi tar upp 

frågeställningar som kommer upp i vardagen. Barnen får vara med och 

säga sitt och känna att deras åsikter blir hörda men man kanske inte alltid 

kan få som man vill men man får i varje fall säga vad man tycker om man 

vill det. Fast vi har pratat väldigt mycket om att allas åsikter är lika mycket 

värda man kan inte alltid få som man vill, men man kan alltid säga vad man 

tycker (Pedagogintervju 12/6-09). 

 

 I förskoleklasserna arbetar man med ”lätta ditt hjärta” vilket är ett forum för barnen att ta upp 

sina tankar och funderingar, vilket leder till att de är med och påverkar sin skoldag och dess 

planering. Här ges barnen en möjlighet att komma med förslag på material som saknas och i 

samråd med pedagogerna diskutera om det är möjligt att införskaffa och i sådant fall hur. 

Detta ser vi på som ett tydligt exempel på vad Orlenius (2001) tar upp om att demokrati idag 

mer handlar om möjligheten till reell påverkan från att tidigare har handlat om folkstyre. 

 

I förskolan och förskoleklassen har pedagogerna varit tydliga med att allas åsikt och röst är 

viktig och ingen fråga är ”larvig” eller onödig. Man poängterar att arbetet med att lära barnen 

hänsyn gentemot varandra är viktigt ur aspekten att få bli lyssnad på och vänta på sin tur. 
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Begreppet talutrymme är något som förskoleklasspedagogerna lägger stor vikt vid i samband 

med samlingssituationerna. 

 

I samlingen övar sig barnen även på att tala inför grupp. En gång i veckan 

berättar barnen om exempelvis en leksak och det älskar de. Allas röst är 

lika mycket värd och man skall kunna lyssna på varandra. De måsta lära 

sig att respektera varandra. Visarstunden är den bästa och viktigaste 

stunden och övningen på detta (Pedagogintervju 3/6-09). 

 

Begreppet rättvisa och vad det står för har kommit upp till diskussion och på en förskola 

upplever pedagogerna att de kommit långt med begreppet rättvisa. Barnen har en förståelse 

för att det inte alltid är rättvist vad majoriteten tycker utan att det även handlar om varje 

individs behov.  

 

Rättvisa har vi också pratat mycket om med barnen. Ibland är det rättvist 

att någon får lite mer för att den kompisen behöver det just nu då en annan 

gång kanske det är du (Pedagogintervju 11/6-09). 

 

På den förskolan arbetar man mycket med att rösta på olika sätt vilket avspeglar sig i 

barnintervjuerna då barnen själva tar upp detta som ett sätt att lösa problem som kan uppstå i 

leken exempelvis. Vygotskij (1999) säger att språket har en betydelse för barnets tänkande. Vi 

antar att språket kan ha en påverkan på barnen när de löser sina problem själva då deras 

problemlösning redan finns färdig som en tanke innan de börjar förklara. Här skiljer sig 

förskolorna åt då man på en förskola ser röstningen som ett problem i sig att barnen röstar 

flera gånger och att de ofta stannar i den diskussionen med barnen.  

 

Vid en samling t.ex. så bestämmer vi att vi ska göra en lek. Så får man fem 

förslag för det får man ju. Då säger vi att vi inte hinner leka fem lekar just 

nu, vi kan leka de andra lekarna en annan dag. Just nu måste vi bestämma 

oss för en lek. Då kan man säga att vi kan försöka enas om en lek. Då är det 

bäst med handuppräckning. Om jag får ner det till två förslag och så säger 

jag rösta så räcker dom upp handen på båda. Så måste vi bestämma att man 

bara får räcka upp handen på en lek ”Fast ja vill båda” kan ett barn säga 

”Ja det vill jag också men vi hinner inte”. Det kan vara en lång process, 

innan man förstår, eller innan barnen förstår varför man bara får räcker 

upp handen en gång, för att vi ska bestämma en sak (Pedagogintervju 5/6-

09). 

 

Medan man på den andra förskolan mer konstaterar att visst ibland röstar vissa barn flera 

gånger men så är det och man lägger ingen energi på det, utan de använder sig av olika former 

av röstning. 

 

Ibland så tar barnen upp själva vi röstar så är det handuppräckning och det 

är väl oftast det vi brukar använda oss av att räcka upp handen på det 

förslaget, eller stå upp så att man gör något kroppsligt för att visa sin 

ståndpunkt. Sen så är det ju vissa som har väldigt svårt att välja, man kan 

rösta två gånger och så, men huvudsakligen är det handuppräckning eller 

att man bestämmer att dom som vill det ställer sig upp (Pedagogintervju 

12/6-09).  
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 I förskoleklasserna använder man sig av handuppräckning när det ska röstas om ett beslut 

t.ex. utflyktsmål, högläsningsbok. 

 

I förskoleklassen har pedagogerna en annan syn på begreppet rättvisa där de upplever att 

sexåringarna är mer egocentriska, begreppet rättvisa står för lika för alla. Där pedagogerna får 

arbeta mycket med att förklara att rättvisa handlar till stordel om det kan se olika ut utifrån 

den enskildas behov och förutsättningar. En förskoleklasspedagog uttrycker sig så här;  

 

Det ska vara okej att ha olika uppfattningar om saker och ting, 

vem har rätt och vem har fel? Men det kan vara rätt på flera 

olika sätt. Man tycker inte alltid lika (Pedagogintervju 3/6-09).   

 

7.4 Barnens syn på inflytande 

 

Under denna rubrik har barnen svarat på frågorna: 

Berätta för mig vem det är som bestämmer på förskolan/förskoleklassen? 

Berätta för mig vad xxx bestämmer om? 

Barnen anser att det är fröknarna som bestämmer i förskolan och i förskoleklassen. Arnér 

(2006), Juul & Jensen (2003) & Orlenius (2001) tar upp om olika maktförhållanden som 

uppstår i relation mellan pedagog och barn. Det som barnen nämner som exempel i förskolan 

är i vilka grupper barnen delas in i, när man ska gå ut, vart och när man kan gå på utflykt, 

projektarbeten som barnen ska arbeta med och när maten ska serveras.  

 

Dom brukar bestämma vilka som är ettor och tvåor, dom bestämmer när vi 

ska ta mat, dom bestämmer när vi kan ta ut cyklarna (Barnintervju 12/6-

09). 

 

 

Ett barn berättade så här varför de vuxna bestämmer; 

 

 För att de é störst eftersom dom är vuxna. De é som det ska va 

 (Barnintervju 12/6-09).  

 

I förskoleklassen nämner barnen som exempel vilken mattebok man ska ha, när det är fri lek, 

vad barnen ska göra och vara någonstans i skolan. Ett barn beskrev att;  

 

Det beror vad man ska göra. Skall man slänga soporna så kan fröken 

bestämma men när man leker en lek så ska barnen få bestämma 

(Barnintervju 1/6-09).  

 

Här ser vi tydligt ett exempel på hur barnet ser på den vuxnes arbetsuppgifter och på sin egen 

betydelsefulla lek enligt Arnér (2006). 

 

När vi pratar med barnen om vad de anser viktigt att få bestämma på förskolan så svarar 

många att de inte vet. Kan detta bero på att de inte ges tillfällen till att få reflektera över sitt 

inflytande? Arnér & Tellgren (2006) tar upp att barn ofta utrycker en frustration i att inte bli 

tagen på allvar av en vuxen, vilket leder till att de väljer att inte berätta vad de tänker och 

reflekterar över. Vidare har författarna en teori om att det kan bero på att vuxna tänker 

långsiktigt och att barn tänker kortsiktigt och därför blir ifrågasatta. 
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Vi tycker oss se när vi har intervjuat pedagogerna att reflektionen med barnen är något man 

inte gör i någon större utsträckning. Viljan finns men pedagogerna upplever dagarna så 

pressade att de väljer att prioritera bort den biten för att hinna med allt det andra 

administrativa som i dag är en stor arbetsbelastning. Ett barn gav uttryck för att de inte är 

någon idé, kanske barnet upplevt att de vuxna inte tagit dennes idéer på allvar,  

 

Om man får de, då tycker jag det (Barnintervju 12/6-09).  

 

Här tolkar vi det som barnet upplever den frustrationen som Arnér & Tellgren tar upp. I 

förskoleklassen svara barnen att det är viktigt att få bestämma, men det framkommer även att 

barnen inte gör det. Ett av barnen ger ett svar som går att tolka åt båda hållen;  

 

Nej, fröknarna bestämmer bra saker. Ibland är jag med och bestämmer 

(Barnintervju 3/6-09).  

 

Då vi frågar barnen när de får bestämma så är det deras lek som barnen tar upp både i 

förskolan och i förskoleklasserna. I leken är alla med och bestämmer och de flesta barnen ser 

att de klara av det utan att de vuxna behöver komma in och hjälpa till. Om detta fördes en 

diskussion mellan två flickor i en förskola. 

 

 Freddy - Jo typ om en tjej bestämmer om Erika och jag ska så är Erika en 

hund, då kanske jag då säger Erika när hon vill ändra. Då kanske jag säger 

om du vill det så. 

 Erika – Man måste ju bestämma för vad heter det, om bara en får 

bestämmer då blir det orättvist, då måste man säga till en fröken, alla måste 

bestämma. Om man har sagt det flera gånger då måste man, om dom säger 

nej, då måste inte bara ni bestämma, då måste man säga till en fröken bara 

för det. 

Freddy – Man måste inte de för då kan man säga till nu har ni bestämt lite 

för mycket nu får din kompis bestämma mycke, då är det så att då löser sig 

allt. Då behöver man inte be en fröken, (Barnintervju 12/6-09). 

 

Kan det vara så att vi vuxna skulle kunna använda oss mer av hur barnen löser sina dilemman 

om vi var mer delaktiga i deras ”fria lek”. För att kunna inta barns perspektiv på hur man 

möter upp problem om orättvisor. Vilket i sådant fall skulle kunna leda till att barnen fick mer 

inflytande över verksamheten då lösningen skulle ske utifrån deras perspektiv och bli mer 

förståeligt för barnen. Arnér (2006) har såsom åsikt att problematiken kan ligga i att de vuxna 

har svårt att utgå från ett barnperspektiv. 

 

När vi pratar med barnen i förskolan och förskoleklass om vad de skulle vilja bestämma om 

så handlar det om att få äta godis och ha mysfredagar. Några barn tar upp saker som vi anser 

inte borde vara helt omöjligt att möta barnen i såsom att få vara med och bestämma vad de 

vill äta, vilka parker de ska gå till och när man ska få gå ut eller få vara inne.  

 

Allting, typ så här när vi ska äta och vad vi ska äta och de. 

Jag vill bestämma vilken mellanmål de é, när vi ska äta mellanmålet. 

Då skulle jag bestämma om när jag fick gå ut. Bestämma nu ska jag gå ut ! 

(Barnintervjuer 12/6-09). 
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Juul & Jensen (2003) anser att vad barnen kan bestämma om är helt beroende från individ till 

individ, byggd på mognad och erfarenheter och här ser vi att barnen har kommit med inte helt 

orealistiska önskningar inom områdena. 

 

Vi såg här en skillnad mellan förskolorna hur barnen upplevde om vad de kunde var med och 

påverka. På en av förskolorna arbetar man mycket med demokrati och hade barnråd. Här gav 

barnen uttryck för att de kunde göra sin röst hörd och vara med och påverka, ibland gick det 

att genomföra och ibland fick de nej.  

 

Vi får bestämma lite om var vi får va och sen brukar några bestämma. Vi 

säger så här kan jag få bestämma en grej nu. Ibland blir det nej och ibland 

blir det ja (Barnintervju 12/6-09). 

 

En pedagog inom förskolan och förskoleklassen tog upp vikten av att återkoppla till barnet 

när något inte gick att genomföra direkt; 

 

 Att man liksom får försöka påminna dom lite och bekräfta dom genom att 

de har blivit sedda och att man har hört det och inte glömt bort det när man 

inte kan verkställa det på en gång (Pedagogintervju 12/6-09).  

 

Detta anser vi är ett exempel på vad Juul & Jensen (2003) syftar på med relationskompetens. 

Pedagogen ser det som viktigt att aktivt utveckla och stimulera barnet vilket leder till att 

barnet vill samarbeta. På en annan förskola upplevde barnen att de inte kunde påverka sin dag 

och när fröken frågade om något så upplevde de ändå att det i slutet var fröken som tog 

beslutet. Barnen gav uttryck för att de inte visste varför eller hur besluten togs.  

 

Ett barn beskriver så här om det är viktigt att få bestämma och hur man gör: 

 

Nä inte så viktigt. Man ber sin mamma och pappa att säga vad man vill 

göra. Fröknarna dom tycker att, dom ska skriva in grejorna som dom ska 

göra som vi vill göra. Så kan vi göra det en annan dag. 

Gör ni det en annan dag? 

Näe… jag känner att jag inte får bestämma så mycket (Barnintervju 5/6-09). 

 

Barnen i förskoleklasserna lyfter fram att det är i leken som de bestämmer och vilka kompisar 

man väljer att leka med. Vidare berättar barnen hur de själva sinsemellan hittar på vad de ska 

göra/leka. Det framkom även under barnintervjuerna i förskoleklassen att de skulle vilja få 

bestämma mer över vem och hur många de ska få vara i de olika aktivitetsrummen.  

 

Jag skulle vilja bestämma vart man får vara. Alltså bestämma var man är 

typ på grusplanen, nu får ni vara på framsidan, inte baksidan, inte på 

framsidan, där får ni vara, där får ni vara, där får ni vara. Och så vill jag 

bestämma om vem som skall leka med mig (Barnintervju 1/6-09). 

 

7.5 Sammanfattning av resultat och analys 

 

I Kvalitet för förskolan (2005) tar man upp att barnen bör få delta tidigt i demokratiska 

processer för att kunna agera demokratiskt. Därför är det viktigt att barnen skall bli lyssnade 

på och att de vuxna bör försöka närma sig ett barns perspektiv. Även att barnen får sitt 
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vardagsinflytande synliggjort för dem och ges en möjlighet till att reflektera och utvärdera 

sina val. 

 

Det som framkom av våra interjuver med förskole- och förskoleklasspedagogerna är att arbeta 

med barns inflytande handlar till stor del om att göra dem delaktiga. Delaktigheten ger sig 

uttryck på två olika sätt. Det ena är att barnen får vara med och påverka utifrån en redan 

förutbestämd ram. Barnens eget inflytande ses väldigt mycket som något som sker i barnens 

lek. Det andra är att barnen görs delaktiga utifrån deras tankar och idéer där barnen bygger 

upp en ram och pedagogerna diskuterar vad som är möjligt och ger förslag som utmanar 

barnen att gå vidare.  

Arnér & Tellgren (2006) framhåller att skillnaden mellan att vara delaktig och ha ett 

inflytande är att när man som individ är delaktig får man delta i en process, eller får ta del av 

något som redan är förutbestämt. Medan inflytande innebär att man som individ har en faktisk 

möjlighet att påverka sin situation. Detta tar sig uttryck på olika sätt i förskole- och 

förskoleklassverksamheterna. Det gemensamma för verksamheterna är att allt material är i 

barnens nivå för att de ska ha en överblick och själva ta fram och återställa. Här ger man 

barnen ett ansvar över materialet.  

 

Vad för material och mängden av ett specifikt material har tillkommit på olika sätt. Det ena 

bygger endast på observationer. Det andra bygger på observationer men även intervjuer med 

barnen, för att se om pedagogernas tolkningar stämmer överens med vad barnen tycker och 

tänker. Synliggörandet för barnen visar på flera olika strategier det första är ett aktivt arbete 

med ”barnråd” där det är barnen själva som satt upp regler för hur det ska gå till och det är 

deras synpunkter som behandlas i en förskola. Det tredje inom förskoleklasserna arbetade 

man med olika former av ”lätta sitt hjärta” som gav barnen möjligheter att komma med 

synpunkter på verksamheten. Det fjärde är att man i de olika aktivitetshörnorna har ett brett 

sortiment av material för att barnen ska kunna göra det barnen känner för och i de dagliga 

samtalen med barnen synliggöra deras val. Inflytandet i verksamheten ger sig uttryck i att 

barnen får göra val, men vi frågar oss vems val alternativen är, de vuxnas eller barnens då 

uppkomsten av materialet bygger på antingen endast observationer eller endast intervjuer. 

 

I förskoleklasserna ser pedagogerna att en metod för att synliggöra barnens inflytande är att 

bemöta barnen genom att bekräfta deras idéer. Där deras roll är att planera en yttre ram för 

verksamheten och skapa utrymme för barnens intressen och tankar som uppkommer. Vilket 

kräver att man som pedagog är lyhörd för vad barnen tar upp. Detta arbetssätt är ett exempel 

på vad Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007) tar upp om att göra det abstrakta till 

sitt egna begrepp och reflektera över vilken lärstil som är bäst för barnet. Detta gör att den nya 

erfarenheten skapar en möjlighet för barnet att kunna utöva sitt inflytande i de olika 

lärsituationer de möter i förskoleklassen. 

 

Barnen som deltagit i intervjuerna anser att de bestämmer själva över sin lek och att alla 

kompisar får komma med idéer om hur de ska utveckla sin lek. Men de anser att fröknarna 

bestämmer det mesta. Det visar sig i barnintervjuerna att det är de fasta rutinerna som 

avbryter deras lek såsom mat, samling, vila och när man ska gå ut. Några barn berättar även 

att fröknarna bestämmer vad de ska göra när de arbetar i grupper. Några ger uttryck för att de 

skulle vilja få vara med och bestämma om när de ska få gå ut och vad de ska äta till lunch. De 

ger uttryck för att de skulle vilja var med och bestämma oftare om var de ska gå iväg på 

promenad någonstans. Det framkom även att ibland var det skönt när de vuxna tog beslut.  
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För barn är inte så bra, det är svårt ibland, fröknarna bestämmer inte allt 

(Barnintervju 12/6-09). 

 

Vi såg en skillnad i hur barnen upplevde att de hade en möjlighet att påverka på förskolan. De 

barn som arbetade mycket med begreppet orättvisa -rättvisa, demokratiska röstningar och 

barnrådet, upplevde att de fick vara med och påverka och bestämma. Men här såg vi även en 

skillnad mellan förskole- och förskoleklassbarnen där innebörden av rättvisa hade olika 

betydelse. De andra barnen som inte arbetat lika mycket med demokrati visste inte eller ansåg 

sig ha en liten möjlighet att påverka. 

 

Arnér (2008) anser i artikeln ”Vågar du stå upp mot kollegorna?” att reellt inflytande är själva 

grunden till demokrati och att det handlar om ett etiskt synsätt. Att barnet bemöts i både tal 

och handling som fullvärdiga människor ger det dess möjlighet att ta ansvar för sina egna 

handlingar. Följande säger hon i artikeln ”Det räcker inte bara med att säga ja till allt barnen 

vill för att de ska lära sig innebörden av demokrati. Barn har alltid sina skäl att bete sig och 

välja att göra som de gör – men vi vet nästan ingenting om de skälen. I samtalen finns en 

genuin grund till större förståelse”(Förskolan, nr:7/ 2008:31).  

 

Detta att samtalet är viktigt framkommer både hos pedagogerna och efterfrågas av barnen i 

den form att de vill veta varför de ska göra på det ena eller andra sättet eller varför det blir ett 

nej. 
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8. Slutdiskussion 

I dag bygger hela vårt samhälle på demokrati vilket är viktigt för att vi människor ska kunna 

vara med och påverka. I dag är barnen inte bara medborgare i Sverige utan de är globala 

medborgare, där varje individ förväntas ge uttryck för sina tankar och idéer. Denna utveckling 

kan vi även se i våra styrdokument. Inte minst när de nya läroplanerna kom där inflytande 

gavs en egen rubrik. Inflytande är en viktigt att arbeta med i förskolan och skolan. Vistas 

barnen i en kultur där de lär sig att ha inflytande växer de med ansvaret.  

 

 I verksamheterna ser vi att det reella inflytandet inte uppstår då pedagogerna inte gör skillnad 

på begreppet delaktighet och inflytande. Med vår fördjupade kunskap har vi sett genom att 

fördjupa oss i teorierna att inflytande kopplas mot ett etiskt tänkande. Vilket har fått oss att 

förstå att inflytande handlar mycket om demokrati. Där barnen måste få en möjlighet att var 

med och påverka verksamhetens innehåll och gemensamt ta beslut om vad de vill göra och 

sedan få en möjlighet att utvärdera den. Detta har gett oss en insikt i att demokratiska 

processer är något man bör börja arbeta med redan i tidig ålder. Där barnen börjar med att få 

bli delaktiga genom att få göra enkla val för att sedan utifrån barnens mognad och ålder får ett 

inflytande där de är med och planerar verksamhetens innehåll. För att omsätta det i 

verksamheterna är det viktigt att barnen blir lyssnade på, att vuxna närmar sig ett barns 

perspektiv och att barnens vardagsinflytande synliggörs för dem. 

 

I vår empiri ser vi att pedagogerna tolkar barnens delaktighet som att barnen har ett 

inflytande, då pedagogerna ger barnen val att bestämma utifrån men dessa val har 

pedagogerna själva bestämt vad de olika valen ska bestå av.  Vi tycker och har fått stöd i 

teorin för att detta inte är att ge barnen ett reellt inflytande, Arnér & Tellberg (2006)  tycker vi 

förklarar detta väldigt bra när det gäller att särskilja på begreppen delaktighet och inflytande. 

Delaktighet innebär att man som individ får vara med i en process, men kan även tolkas att 

man tar del av något som redan är bestämt. Inflytande innebär att man som individ har en reell 

möjlighet att påverka sin situation. 

 

Vi ställer oss frågande till om införandet av de nya läroplanerna, ställde nya krav på 

verksamheterna såsom att dokumentera det enskilda barnet och dess lärande både individuellt 

och i gruppen. Vilket är ett tidskrävande arbete som innebär att tid tas från barngruppen. Vi 

kan själva uppleva att när det är lugnt i barngruppen så väljer man ofta som pedagog att gå 

ifrån för att sitta med allt administrativt arbete som åligger på oss idag istället för att ta 

tillfället i akt att sitta ner och samtala med barnen. I teorin har vi fått belägg för samtalets vikt 

med barnen, exempelvis där Selberg (2001) tar upp att dialogen är en central del och där 

interaktionen med barnen ger möjlighet till inflytande. Med allt större barngrupper inser vi att 

det är svårt att hinna med dokumentationsarbetet. Bland det första som vi sparar in tid på är de 

viktiga samtalen med barnen. Det är svårt att försvara interaktionen med barnen som kan ge 

möjlighet till inflytande i våra verksamheter idag. Vi kan ställa oss frågan vilket är arbete är 

viktigast att prioritera tid för, dokumentation eller dialogtid med barnen? För oss är svaret 

givet, dialogtid med barnen. Vilken verksamhet kan utvecklas och bli bättre om vi inte vet 

vad barnen tänker och tycker? 

 

I vår undersökning framkommer det från pedagogerna om vikten av samtalet och att varje 

barn ska få göra sin röst hörd sker utifrån situationer såsom samling och måltider. Vi kan inte 

låta bli att fundera på hur mycket barngruppsantalet har medverkat till att barns inflytande inte 

får det utrymme de skulle kunna ha om tid för samtal gavs mer än vid dessa situationer. I 

teorin kommer det fram att dessa samtal måste komma till stånd för att ta reda på barnets 



34 
 

tankar och reflektioner för att på så sätt ge dem ett reellt inflytande. En farhåga med detta kan 

resultera i att barnens tankar och reflektioner inte tas på allvar av de vuxna och blir bejakade. 

Vilket skulle kunna leda till att barnen i sin frustration av att inte bli lyssnade på, slutar att 

reflektera till de vuxna. Stora barngrupper leder även till tidsbrist och pedagogerna måste göra 

prioriteringar. En vanlig prioritering blir att man tar bort reflektion och utvärdering 

tillsammans med barnen. Vi känner då en viss oro till vad som då händer med utvecklingen 

och förståelsen för barnen. 

 

Vår empiri talar om att pedagogerna är väl medvetna om miljöns betydelse för barnets 

inflytande. Pedagogerna placerar material väl synligt för barnen i deras nivå för att möjliggöra 

egna aktiviteter och val av material. Barnen skall själva kunna plocka fram och ställa tillbaka 

material. Miljön ses som en ständig pågående process där utveckling hela tiden måste 

analyseras för att stämma överens med barngruppens intresse och behov.  Pedagogerna hade 

två olika sätt att ta reda på vad för material barnen ska ha tillgång till i 

aktivitetshörnorna/rummen. Det ena bygger på observationer där pedagogerna gör sina egna 

tolkningar av vad de sett. Det andra sättet är att pedagogerna intervjuat samt observerat 

barnen i början av terminen vid de olika aktivitetshörnorna om innehåll av material och 

mängden. I verksamheterna ser vi en parallell till Reggio Emilia där miljön är en central del 

men att man inom Reggio Emilia till och med talar om miljön som ”den tredje pedagogen”.   

Detta tycker vi är bra för en inspirerande miljö erbjuder barnen möjlighet till ett aktivt 

utforskande och lärande utvecklat från barnens möjlighet att tänka, känna och handla. Detta 

förutsätter enligt Dahlberg & Åsén (2005) att miljön och organisationen ses i sitt 

sammanhang som följer barnens, men även pedagogernas utforskande, lärande och 

delaktighet. Reggio Emilia pedagogiken ser vi som goda förebilder i sitt tänkande om miljön 

även för våra verksamheter. Detta är för oss ett viktigt arbete som aldrig får stanna upp utan 

bör utvecklas och bli bättre. 

 

I vår undersökning har vi inte kunnat se att man tar tillvara på lärsituationen i den fria leken 

som vi har belägg för är betydelsefull för barnen. Vi upplever det ”konstigt” att man 

benämner leken som en fri del av verksamheten då ett barns lärande sker genom leken. Där de 

kan utgå från sina egna erfarenheter och utmanas att tänka vidare. Vi ser att pedagogerna har 

en avsikt att planera utifrån ett barnsperspektiv men slutresultatet blir att de har antagit ett 

barns perspektiv då man har presenterat en färdig lösning på problemet utan att ha tagit reda 

på barnets tidigare erfarenheter. Med vår nya kunskap vet vi att de vuxenledda aktiviteterna 

har en diffus mening för barnen och skall ett lärande ske måste de utgå från barnens initiativ 

vilket ofta framkommer i deras lek.  

 

I vår empiri framkom att en av förskolorna och två av förskoleklasserna arbetar aktivt med 

demokrati där arbetet med att barnens röster är viktiga, där barnen gör aktiva val och tar 

ansvar för dem. Pedagogerna säger att det är viktigt att barnen får lära sig att välja, göra aktiva 

val och stå för valen. Detta är ingenting som barnen lär sig automatiskt enligt Arnér (2008). 

Utan att se på demokrati är att titta på sitt etiska synsätt och få göra sin röst hörd är en etisk 

fråga. Vidare anser hon att reellt inflytande är grunden för att kunna utveckla demokrati. 

Denna grund måste läggas redan i tidig småbarnsålder genom att ge barnen ett reellt 

inflytande. Vi har tagit del av flera bra exempel på hur man kan arbeta och synliggöra detta 

och den demokratiska processen. Ett exempel är barnråd där barnen får ta upp olika saker allt 

från värdegrundsfrågor till vad de skulle vilja driva för projekt eller om de saknar material. Ett 

annat exempel är ”Lätta ditt hjärta”-varianter där barnen i samlingar får ta upp tankar och 

funderingar, vilket leder till att barnen kan påverka sin skoldag och dess planering och förslag 

på material som saknas och i samråd med pedagogerna diskutera om det är möjligt att 
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införskaffa. Detta tycker vi är tydliga exempel på vad Orlenius (2001) framhåller med att 

demokrati idag mer handlar om möjligheten till reell påverkan från att tidigare handlat om 

folkstyre. Begreppet rättvisa och vad det står för kom upp i våra intervjuer och på en förskola 

upplever pedagogerna att de kommit långt i arbetet med begreppet. Barnen har en förståelse 

för att det inte alltid är rättvist vad majoriteten tycker utan att det även handlar om varje 

individs behov. Man arbetar mycket med att rösta på olika sätt vilket avspeglar sig i 

barnintervjuerna då barnen själva tar upp detta som ett sätt att lösa problem som kan uppstå i 

leken exempelvis. I förskoleklasserna har pedagogerna en annan syn på vad begreppet rättvisa 

är. Där de upplever att sexåringarna är mer egocentriska, där begreppets betydelse är lika för 

alla. Där pedagogerna får arbeta mycket med att förklara att rättvisa handlar till stor del om att 

det kan se olika ut utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Här ställer vi oss frågande 

till om detta arbete hade varit annorlunda om dessa sexåringar haft en grund från tidigare 

arbete kring demokrati och rättvisa? Det skulle vara intressant i en framtida forskning att 

undersöka om liknande diskussioner uppstår i förskoleklass med de förskolebarn som har 

erfarenheter med sig från förskolan. En annan intressant frågeställning för framtida forskning 

vore att ta reda på hur pedagogerna ser på delaktighet och inflytande. Vidare vore det även 

intressant att undersöka vad som krävs organisatoriskt för att samtalet med barnen skulle 

kunna prioriteras i större utsträckning. 

 

I vår undersökning har vi fått svar på våra frågeställningar, undersökningen har gett oss ny 

kunskap och vi har blivit mer medvetna om att barnen ges ett inflytande utifrån formen 

delaktighet mer än ett reellt inflytande. Vilket vi ”misstänkte” när vi valde detta område för 

vår undersökning.  
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Bilaga 1, Samtycke från vårdnadshavare 

Hej! 

Vi läser till förskolelärare vid Växjö universitet på distans. Vi arbetar just nu med vårt 

examensarbete som handlar om barns inflytande i förskola/förskoleklass där vi vill undersöka 

huruvida barnens uppfattning om inflytande överensstämmer med pedagogernas uppfattning 

om vad barnen är med och påverkar. Vi kommer att komma till er förskola/förskoleklass 

under V. 24. Vi ber därför om ert samtycke att få intervjua ert barn.  

För att uppfylla de etiska principer som gäller vid svensk forskning så frågar vi om barnet vill 

vara med och bli intervjuat och att vi när som helst kan avbryta intervjun. Intervjuerna 

kommer att föras helt anonymt och materialet kommer att förstöras så snart vårt arbete blivit 

godkänt och behandlas under tiden med största möjliga konfidentialitet. Vi lovar även att inte 

använda informationen till något annat än till examensarbetet. 

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

Gunilla Grenfors 0733 548520 

Marita Johansson 0702 813064 

 

Om ni samtycker till att vi intervjuar ert barn skriv under och lämna till ansvarig pedagog, 

även om ni inte samtycker till att ert barn intervjuas delger ni oss detta genom att skriva under 

och lämna till ansvarig pedagog på förskoleavdelningen eller förskoleklass senast den 9/6-09.  

 

 Barnets namn_______________________ 

 

……..Ja jag godkänner att mitt barn intervjuas. 

 

……..Nej jag vill inte att mitt barn intervjuas 

 

Vårdnadshavarens namn______________________________________________  

 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Grenfors och Marita Johansson 

 



 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor till barn 

 

Intervjufrågor till barn 

1. Jag undrar vad ni leker på förskolan/förskoleklassen? 

1.2 Vem är det som bestämmer i leken? 

 

2. Berätta för mig vem det är som bestämmer på förskolan/förskoleklassen? 

2.1 Berätta för mig vad xxx bestämmer om? 

 

3. Jag undrar om ni tycker det är viktigt att få vara med och bestämma på 

förskolan/förskoleklassen? 

 

4. Berätta om någon gång ni fått bestämma på förskolan/förskoleklassen? 

 

5. Berätta för mig hur ni gör om det är något du vill göra på förskolan/förskoleklassen? 

 

6. Berätta för mig vad du skulle vilja bestämma om på förskolan/förskoleklassen? 

 

  



 

 

Bilaga 3, Samtycke för pedagoger. 

Hej! 

Vi läser till förskolelärare vid Växjö universitet på distans. Vi arbetar just nu med vårt 

examensarbete som handlar om barns inflytande i förskola/förskoleklass där vi vill undersöka 

huruvida barnens uppfattning om inflytande överensstämmer med pedagogernas uppfattning 

om vad barnen har inflytande över. 

För att uppfylla de etiska principer som gäller vid svensk forskning så undrar vi om du vill 

vara med och bli intervjuad och att du när som helst kan avbryta intervjun om du ångrar dig. 

Intervjuerna kommer att föras helt anonymt och materialet kommer att förstöras så snart vårt 

arbete är godkänt och behandlas under tiden med största möjliga konfidentialitet. Vi lovar 

även att inte använda informationen till något annat än till examensarbetet och det är bara vi 

som har tillgång till materialet. 

Har ni frågor kan ni kontakta oss på följande mobilnummer: 

Gunilla Grenfors 0733 548520 

Marita Johansson 0702 813064 

 

Ja, jag vill intervjuas 

 

 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Grenfors och Marita Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4, Intervjufrågor till pedagogerna. 

 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Hur beskriver du barnets inflytande på verksamheten utifrån styrdokumenten? 

1.1 Hur kan du se det i verksamheten? 

 

2. Hur är barnens inflytande beskrivet i era verksamhetsbeskrivningar/arbetsplaner? 

2.1 Hur arbetar ni med att synligöra detta för barnen i barngruppen? 

 

3. Hur är er miljö är utformad för att ge barnet/barnen inflytande? 

 

4. Hur arbetar ni med demokrati i barngruppen? 

4.1 Hur  arbetar ni med demokratiska processer i barngruppen? 

 

5. Hur tar ni vara på barnet/barnens tankar och idéer i barngruppen? 

5.1 Hur synliggör ni det för barnen? 

 


