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Sammanfattning 

____________________________________________________________ 

Maria Midkvist 

Emma Pettersson 

 

Titel:  Pedagogers syn på och arbete med barns inflytande i förskolan 

 Skillnader och likheter mellan Montessori – och Reggio Emilia pedagogiken

  

Engelsk titel: Educators view and work with children's influence in preschool 

 Differences and similarities between Montessori - and Reggio Emilia    

pedagogy 

 

 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilken syn pedagoger har på barns inflytande 

samt hur förskolorna jobbar med barns inflytande. Vi ville även se om det fanns några tydliga 

likheter och/eller skillnader mellan de olika pedagogiska inriktningarna. 

Empirin är insamlad ifrån två Reggio Emilia-inspirerad förskolor och två Montessori-

förskolor. Sammanlagt intervjuades åtta stycken förskollärare. Fyra av dem arbetar på 

Reggio-inspirerade förskolor och fyra av dem arbetar på Montessori-förskolor.     

 

Genom att få göra sin röst hörd, uttrycka sina tankar och åsikter samt låta sitt intresse styra 

verksamheten får barnet reellt inflytande på förskolan. Detta var något som alla pedagoger var 

överens om. Dock menar några av pedagogerna, för att barn ska kunna känna att de har ett 

reellt inflytande måste de medvetandegöras om vad inflytande är, innebär och kan leda till 

nämligen ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

Pedagogerna från de respektive förskolorna var även överens om att barnets intresse ska styra 

hur den pedagogiska miljön byggs upp. Dock skilde det i tolkningen av pedagogisk miljö. För 

de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna handlar det om rummen, hur de ska utformas och 

byggas upp medan det mer handlar om det pedagogiska materialet på Montessori-förskolorna 

där utformningen av rummen är mer statisk.  
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1. Inledning 

För ungefär 100 år sen hette det inte förskola utan barnkrubba eller barnträdgård, senare 

ändrades dessa namn att heta daghem och lekskola. Där kunde barnen vara under tiden 

föräldrarna arbetade. I daghemmet fick barnen sina basala behov tillfredsställda medan 

lekskolan var mer pedagogisk men inte så många timmar. Likaså var det inte barnen som var i 

fokus, utan det var pedagogerna som var de aktiva (Skolverket, 2003). Idag har pedagoger och 

politiker annan syn på barnens vistelse på förskolorna. De vill att barnen ska få möjlighet till 

att lära sig under sin vistelsetid på förskolan (Skolverket, 2008). Många förändringar har 

förskolan genomgått vad det gäller de vuxnas sätt att se på barns lärande. Detta har i praktiken 

gjort att förskolan fått en egen Läroplan Lpfö98 som förtydligar vad det är som pedagogerna 

ska sträva efter när det gäller barns utveckling (Skolverket, 2008). År 2010 reviderades 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och blev tydligare i sina formuleringar kring förskolans och 

förskollärarens ansvar samt läroplanens strävansmål. Lpfö 98 rev. 10 säger klart och tydligt 

att barnen har rätt till reellt inflytande, rätt att påverka sin vardag på förskolan och detta i sin 

tur ska leda till att barnen utvecklas till goda demokratiska medborgare vilket är en 

förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Det är av denna anledning vi har valt att skriva 

en uppsats om ämnet pedagogers arbete med barns inflytande på förskolan. Hur arbetar 

förskolorna med barns inflytande? Vad har pedagogerna för syn på barns inflytande och hur 

kan den påverka barns reella inflytande?  Att skollagen och förskolans läroplan uttrycker 

barns rätt till inflytande är bara en anledning till varför förskolan ska låta barn få inflytande. 

En andra anledning är att förskolan är skyldig att fostra barnen till demokratiska medborgare. 

Genom att låta barn får möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter, aktivt delta i 

framröstandet av aktiviteter och andra beslutsfattande bjuds de in i förskolans demokratiska 

värld. Sist men inte minst så ska varje barn få möjlighet att utvecklas till en trygg, stark 

individ som vill och vågar uttrycka sina tankar och åsikter, som vill och vågar påverka sin 

vardag. 

 

I uppsatsen kommer även en jämförelse göras mellan Reggio Emilia-pedagogiken och 

Montessori-pedagogiken. De två inriktningarna utgår båda från att barns inflytande ska stå i 

centrum men för att nå dit arbetar de helt olika. Reggio Emilias pedagogiska miljö planeras 

efter barnets intresse medan Montessori erbjuder en färdig miljö där barnen får välja fritt efter 

intresse. Båda inriktningarna strävar efter att nå samma mål i Lpfö 98 rev. 10 och ska ge 

barnen samma förutsättningar. Hur ser barns reella inflytande ut på förskolorna? På vilket sätt 

skiljer sig de båda inriktningar sig åt och finns det några likheter?  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns inflytande samt 

undersöka på vilket sätt Reggio Emilia-inspirerade förskolor och Montessori-inspirerade 

förskolor skiljer sig åt alternativt har för liknande arbetssätt. 

 

1.2  Avgränsning 

Vi har valt att endast ta upp frågan om barns inflytande på förskolorna. Föräldrars inflytande 

är ett intressant ämne men inte något som vi känner att vi vill belysa i vårt arbete. När vi 

diskuterar demokrati kommer vi inte heller gå in närmre på de olika sektorerna som påverkar 

barn utan vi väljer att fördjupa oss i hur och varför förskolan ska arbeta med demokrati. Vi 

har även valt att begränsa oss i intervjuerna till fyra olika förskolor med två olika inriktningar. 

  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur tänker pedagogerna kring barns inflytande? 

2. Hur arbetar förskolorna med barns inflytande och demokrati? 
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2. Bakgrund 

 

Under detta kapitel vill vi presentera varför det ska finnas möjlighet till inflytande samt 

demokrati i förskolan. 

 

2.1 Varför inflytande i förskolan? 

Genom att barn får möjlighet till inflytande ger vi dem möjlighet att utvecklas till 

demokratiska medborgare vilket är ett av förskolans uppdrag. För att fungera som en 

medborgare i ett demokratiskt samhälle menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) att 

man bör kunna läsa, uttrycka sig, granska information, våga uttrycka sina åsikter och stå för 

dem samt använda sin rätt till yttrandefrihet. Det är därför viktigt att barn på förskolan får 

delta i aktiviteter där de har möjlighet att få påverka, fatta olika beslut och lär sig argumentera 

(a.a., 2003). Just förskolan är en plats där flera sådana tillfällen finns. Barn ska tillsammans 

med vuxna och andra barn få möjlighet att delta i beslut som rör den pedagogiska miljön, 

gemensamma regler, teman och olika aktiviteter (a.a., 2003). Dock menar författarna att barn 

även måste blir medvetna om, visa öppenhet och respekt till att människor kan ha olika 

åsikter, värderingar och attityder vilket kan påverka deras handlingar och synpunkter (a.a., 

2003). 

 

I FN:s barnkonvention står det tydligt i grundprinciperna att vuxna ska låta barnens åsikter 

och tankar föras fram. Allt eftersom barnen sen växer och åldras, så ska de ges en större chans 

till inflytande och självständighet (Regeringskansliet, 2003). Likaså står det i förskolans 

läroplan att barnen ska ges rätt att föra fram sina tankar och åsikter (Skolverket, 2010). Att ha 

inflytande i samhället är en mänsklig rättighet oavsett om det gäller de vuxna eller barnen 

(Regeringskansliet, 2003). 

 

2.2 Varför demokrati i förskolan? 

Demokrati är ett politiskt verktyg som används för att kunna förändra. Det dyker ständigt upp 

nya problem och därför kommer demokrati aldrig bli inaktuellt. Men för att få en fungerande 

demokrati krävs att landets befolkning först får en viss skolning när det gäller demokratins idé 

och funktion. Det räcker inte med ett väl fungerande styre utan korruption, utan olika sektorer 

måste ta sitt ansvar. Informationssektorn, särskilt massmedier, måste ha en viss träning i och 

känna sitt särskilda ansvar i sin roll. Även näringslivet måste vara medvetet om att långsiktiga 

intressen gynnas bäst av en väl fungerande demokrati. Men framför allt allmänheten måste 

lära sig hantera och använda de verktyg som kan användas för att ha möjlighet att påverka 

beslut. (Jonsson & Roth, 2003). Här kliver bland annat förskolans ansvar in. Det är förskolan 

som, tillsammans med vårdnadshavarna, fostrar morgondagens samhällsmedborgare. En god 

samhällsmedborgare är nämligen inte en roll vi föds in i utan vi måste redan som små barn 

lära oss vad det innebär. Det ligger därför på förskolans ansvar att i sin verksamhet ge barnen 

möjligheter till att ta och visa ansvar både för sig själva, mot andra och vår miljö (Lpfö 98 rev 

10). Barnen måste träna på att bli en god samhällsmedborgare. Som nämnts i föregående 

kapitel kan och ska förskolan erbjuda flera situationer dagligen där demokratiska beslut fattas. 
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Det kan handla om att vänta på sin tur, lyssna på sina kompisar, låta sig bli lyssnad på, vara 

med och fatta beslut kring hur miljön, regler samt aktiviteter ska se ut (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2003). Det handlar inte om att barnen alltid ska få som de vill men de ska ha 

möjlighet att påverka sin situation. Ett demokratiskt förhållningssätt innebär inte bara att ge 

barnen möjlighet att göra egna val utan även att låta barnen få utvecklas på egna villkor och 

utifrån sina intressen (Ekelund, 2011). 

 

2.3 Montessori som pedagogisk inriktning 

Montessoripedagogiken skapades av Maria Montessori (1870-1952) i slutet av 1800-talet mitt 

i industrialismens framfart. Det var vanligt att barn sattes i hårt arbete redan i 8-9-årsåldern 

och det kunde vara ännu värre för de som stod utanför samhället till exempel fattiga eller 

handikappade (www.montessori.se).  

 

Maria Montessori var första kvinnliga läkaren i Italien som till en början arbetade med 

utvecklingsstörda barn (Reimer-Eriksson, 1995). Maria Montessori tyckte om att utmana sina 

teorier. När hon, efter att de ” mentalt handikappade” bett om att få göra de nationella proven, 

upptäcker att de efter träning i hennes ”skola” presterade bättre än alla de barn som gjorde 

nationella prov ville Maria se hur långt ”normala” barn kunde nu med hjälp av hennes 

pedagogik (www.montessori.se).  

 

Maria Montessoris pedagogik utgår ifrån hennes iakttagelser av små barns uppväxt och 

utveckling. (Hainstock, 1999) Montessori menade att det inte är det lilla barnet som behöver 

förändras utan det är de vuxnas tankesätt, inställning och vilja att projicera över sina 

önskningar till barnen som borde förändras. Istället borde de ta ett steg tillbaka och observera 

och lära av barnen (Gedin & Sjöblom 1995). Under sitt arbete med utvecklingsstörda barn, 

arbetade Montessori bland annat fram olika pedagogiska material som skulle stimulera barnen 

både intellektuellt och emotionellt. Hennes material och metoder gav framgång även hos 

andra barn oavsett om de hade ett funktionshinder eller inte. Genom att delta i ett projekt för 

fattiga barn i Rom, upptäckte Maria Montessori att även dessa barn blev intresserade och 

inspirerade av materialet vilket var utvecklande för barnen. Denna upptäckt ledde till att 

Montessoripedagogiken var född (Signert, 2000). Det material som skapades av Maria 

Montessori, skapades på ett sådant sätt att barnen själva upptäckte om det blev fel och kunde 

på så sätt själva styra sin inlärningsprocess (Gedin, Sjöblom 1995). Mycket av det material 

som finns på dagens förskolor, är utformat efter det material som Maria Montessori 

utformade. Materialet är också utformat så att det hos barnen bland annat ska stimulera 

matematik, motorik, koordinationsförmåga, koncentration, sinnena och språket (Gedin, 

Sjöblom 1995). Montessoripedagogiken bygger på att barnen får ta egna initiativ och att få 

pröva sig fram. Likaså får barnen använda ett material i taget och när de känner sig klara med 

det, städar de undan det och tar därefter fram ett nytt de vill jobba med. (Reimer-Eriksson 

1995) ”Hjälp mig att göra det själv” (Reimer-Eriksson 1995:7) bygger på att alla barn 

behöver hjälp med att lära sig, men själva inlärningen står de för själva. 
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2.4 Reggio Emilia som pedagogisk inriktning 

Staden Reggio Emilia ligger i Italien och det var där Reggio Emilia-pedagogiken växte fram 

när Loris Malaguzzi och kvinnorna i byn ville använda den som en slags motståndsrörelse 

mot fascismen. Tanken var att alla nya generationer skulle bli immuna mot antidemokratiska 

rörelser och detta genom att börja med den tidens barn (www.reggioemilia.se).  

 

Reggio Emilias kultur utgår ifrån ett bonde- och lantbrukssamhälle (Barsotti, 2011). 

Pedagogiken framkom i slutet av andra världskriget (Grut, 2005). I takt med att byborna 

byggde upp sitt daghem och att folkskolläraren Loris Malaguzzi började jobba där så 

skapades ett Reggio Emilia daghem (Wallin 1996). I staden Reggio Emilia skänkte byborna 

och industrin material som barnen i förskolan kunde skapa med (Grut, 2005). Det finns de 

som inte tycker att det finns någon Reggio Emilia pedagogik, utan menar på att det är ett 

förhållningssätt (Gedin & Sjöblom 1995). Enligt Reggio Emilias förhållningssätt, så ser man 

på barnet som något unikt och att barnet självt är huvudpersonen i sitt lärande. Reggio Emilia 

ser på barnet som ett barn som vill veta, lära och växa (a.a., 1995). Arbetssättet bygger på en 

djup respekt för barnet där man tror att det föds intelligent med en stark drivkraft att få 

utforska världen (www.reggioemilia.se, 2013-06-20). Malaguzzi menade på att barn har 

hundra språk när de föds men berövas nittionio när de kommer upp i skolan. På förskolor som 

drivs med Reggio Emilias förhållningssätt får barnen ofta arbeta med projekt för att få 

använda sig av sina hundra språk. Det börjar med att pedagogerna skapar motivation och 

intresse hos barnet för det projekt som ska drivas (Andersson, 2001). Det samtalas och 

diskuteras kring projektet mellan pedagog och barn för att pedagogen ska få möjlighet att 

skapa sig en uppfattning kring hur barnet tänker, vilka kunskaper och förväntningar barnet har 

med sig in i projektet. Diskussionerna följs oftast av att barnet får uttrycka sig genom 

skapande. Detta för att även barn som har svårt för att uttrycka sig verbalt ska få möjlighet att 

uttrycka sig. Det hjälper också barnet att förstå att det kan kommunicera genom handling 

(a.a., 2001). Inom Reggio Emilia-pedagogiken talas det om de tre pedagogerna: 

förskollärarna, barnen och miljön. Barnen lär av pedagogerna, tillsammans med andra barn 

och så lär de i de olika miljöerna som förskolan erbjuder (Gedin & Sjöblom 1995). Man ser 

på pedagogiken som ständig föränderlig med möjlighet till utveckling då det är barnens behov 

som står i centrum. Därför ska denna pedagogik förändras i takt med att samhället förändras 

(www.reggioemilia.se, 2013-06-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reggioemilia.se/
http://www.reggioemili.se/
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi olika forskning som gjorts inom barns inflytande, demokrati och 

pedagogers syn på barn och inflytande. Denna forskning kommer även hjälpa oss i vår analys 

av empiri. 

 

Först när barn får göra sin röst hörd, då kan vi börja tala om ett demokratiskt samhälle. 

Det kräver respekt för barns röst och barns initiativ och det ställer krav på kunskap och 

djupgående diskussioner om begreppet demokrati bland förskolans och skolans pedagoger  

och lärare. (Arnér, http://www.elisabetharner.se/ 2013-08-18) 

 

Dessa ord kommer från Elisabeth Arnér, filosofie licentiat i pedagogik. Arnér lyfter att det 

finns flera olika begrepp som härleder till barn och inflytande. Bland annat används 

begreppen delaktighet och inflytande (Arnér, 2009). Beroende på vilket ord man använder 

och i vilket sammanhang, så kan det tolkas på olika sätt. Därför väljer Arnér att använda 

endast begreppet inflytande i sin avhandling då hon menar att delaktighet mer handlar om att 

ett barn är delaktig i något som redan är bestämt. När Arnér diskuterar inflytande och i vilka 

situationer menar hon att det inte handlar om att barn ska ha rätt till inflytande vid enstaka 

tillfällen utan att de ska ha ett reellt inflytande på förskolan som syns kontinuerligt. I studier 

som Arnér gjort, visade det sig att barn/elever såg regler som något som hindrade dem i deras 

lek och initiativ. Barnen/eleverna upplevde det som svårt att påverka alla dessa regler som de 

ansåg var i vägen för dem. Även orden “får inte” och alla “måsten”, till exempel städning 

eller gå ut, på förskolan hindrade barn att ha inflytande. Det visade det sig också att det kunde 

vara de vuxna som var ett hinder för barns inflytande på grund av bland annat nedskärningar 

och att tiden inte räckte till reflektion (a.a., 2009). För att nå ett förändringsarbete menar 

Arnér att pedagogerna måste våga ställa frågor till barnen och därefter i arbetslaget eller 

tillsammans med barnen reflektera över deras svar. Likaså gäller det att våga ifrågasätta det 

som man oftast tar för givet eller de dolda regler som finns. För genom samtal och reflektion 

både med barnen och i arbetslaget så kan man få fram olika perspektiv vilket i längden kan 

leda till ett förändringsarbete (a.a., 2009).  

 

”Barn är medmänniskor” (Skolverket 2011:60). Genom att se på barnen som medmänniskor 

och utveckla verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Så bjuder pedagogerna in 

barnen till att delta vilket ger barnen tillfälle för inflytande. Likaså gäller det att pedagogerna 

samspelar med barnen och inte ställer sig i någon maktposition där de har mer makt över att 

bestämma än barnen (Skolverket 2011). 

 

Johannesen och Sandvik är två lärare som under två års tid gjort ett samarbete med 

lärarstudenter vid Högskolan i Östfold, Norge, för att skriva sin bok ”Små barns delaktighet 

och inflytande – några perspektiv ”(Johannesen & Sandvik, 2012). De lyfter barns delaktighet 

och inflytande, hur det inte bara handlar om att bestämma. De menar att det även handlar om 

att få vara en del av en gemenskap där alla respekterar varandra. Dock ligger det formella 

ansvaret hos den vuxne. Barns ska ta ansvar men inte i samma utsträckning som de vuxna på 

förskolan (Johannesen & Sandvik, 2012). 

 

http://www.elisabetharner.se/
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Eva Johansson, professor i barnehagepedagogikk småbarnspedagogikk vid Universitetet i 

Stavanger och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning på de 

tidigare åren vid Göteborgs universitet, menar att det handlar om vilken barnsyn pedagogen 

har. Johansson & Pramling (2003) menar att det handlar om pedagogens grundsyn: ”att förstå 

det barn uttrycker som meningsfullt” (Johansson, Pramling, 2003:23). Den vuxnes 

föreställning kommer alltid att påverka ur vilket perspektiv de ser barnet men genom att inta 

ett barnperspektiv där det enskilda barnets behov och erfarenheter ställs i relation till teoretisk 

kunskap om barns utveckling kan pedagogen se barnet ur barnets perspektiv. Det handlar 

alltså om att både ha kunskap och vara lyhörd (a.a., 2003). 

 

Ingrid Pramling Samuelsson (tidigare presenterad) och Sonja Sheridan, professor i pedagogik, 

presenterar i sin litteraturstudie hur barns inflytande ökat under åren men att synen på barnet 

och barndomen fortfarande är romantiserat. De trycker på vikten av att skapa ett klimat i 

förskolan där barnen ska behandlas som jämlikar och med respekt. De menar att den vuxnes 

förhållningssätt antingen utgår från ett vuxen- eller barn-perspektiv och kan variera mellan att 

vara exkluderande eller inkluderande. De lyfter även problematiken med verksamhetens 

innehåll kontra läroplanen. De menar att då dagen mer eller mindre styrs av läroplaner, regler 

och struktur blir barnen mindre kreativ och benägna att skapa förståelse. Det finns en konflikt 

mellan barns möjlighet till delaktighet och inflytande och den utvärdering som ska ske enligt 

läroplanen. De menar att det blir för svårt för läraren att dels leva upp till läroplanens 

strävansmål samtidigt som de ska möta barnet och dess upplevelser, erfarenheter och 

önskemål (a.a.2003).  

 

Professorerna Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide menar att 

inta ett barnperspektiv innebär att den vuxne ska, så realistiskt som möjligt, rekonstruera 

barnets perspektiv, barnets tankar och förståelse kring sin värld. För att kunna göra detta 

måste den vuxna lägga alla teorier om barn och barndom åt sidan och istället ta hjälp av 

vetenskapliga koncept som avser barns förståelse av sin värld samt sina handlingar i den 

(Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). De belyser fem olika huvudkomponenter 

som de menar bör genomsyra de barnperspektivorienterade tankarna.  Den 

första komponenten belyser vikten av att se barnet som person. De menar att ett barn inte 

endast behöver mat, kärlek och trygghet utan även behöver bli visat värdighet och respekt. 

Efterhand som barnet bli äldre utvecklar det en självidentitet och förmåga att ta ansvar över 

sig själv med stöd av de sociala koderna och den lokala gemenskapen. Genom att behandla 

barnet som person blir det ett erkännande och en bekräftelse på värdighet och respekt 

samtidigt som det utvecklar en medkännande delaktighet och förståelse för våra 

medmänniskor (a.a.). Den andra komponenten lyfter vikten av att föra en dialog med barnet. 

Genom att barnet för en dialog med viktiga människor i dess omgivning kommer barnet att 

gradvis bygga upp sin identitet, den person hon eller han vill vara samt sin sociala tillhörighet. 

Den tredje komponenten lyfter empatisk identifikation och delaktighet. De menar att 

människa har en latent förmåga till empatisk delaktighet. Den vuxne måste vara lyhörd för att 

få veta vad barnet behöver. Genom att vara lyhörd kan den vuxne empatiskt förstå och ta del 

av det barnet går igenom för att sedan svara på ett sätt som är anpassat till barnets nivå. Den 

fjärde komponenten lyfter spontan didaktisk barnuppfostran. Istället för att lära barnet en 
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uppsättning nya färdigheter lyfter omsorgstagaren fram de redan befintliga färdigheterna för 

att underlätta och låta barnet bli medvetet om något som är naturligt och spontant och som 

barnet under normala omständigheter bjuder in till i sina uttrycksfulla initiativ (a.a.). Den 

femte och sista komponenten belyser barn som naturliga lärlingar då de spontant söker 

vägledning från den vuxne. När den vuxne svarar på barnets sociala initiativ visar det inte 

bara omsorg till barnet utan även vägen in i en gemensam sociokulturell värld. På så sätt har 

den vuxne först visat lyhördhet, sett barnet som person, sedan svarat lyhört på barnets 

initiativ. Efterhand börjar sedan den vuxne att bekräfta barnets entusiasm, visa, benämna, 

ifrågasätta och vidareutveckla barnets initiativ och på så sätt hjälpa barnet att vidareutvecklas 

och prestera bättre än vad han eller hon hade kunnat göra på egen hand (a.a.). 

 

 

Första Komponenten: Vikten av att se barnet som en individ. 

 

 

Andra Komponenten: Samtala med barnet som gradvis bygger upp barnets identitet. 

 

 

Tredje komponenten: Vara lyhörd på barnets behov och bygga upp barnets empatiska 

förmåga. 

 

Fjärde Komponenten: Medvetengöra barnets färdigheter för barnet. 

 

 

Femte Komponenten: Vidareutveckla barnets initiativ till sociala färdigheter. 

 

 

Figur 1. Förtydligande av de fem komponenterna. 

 

 

 

Rauni Karlsson, universitetslektor på Göteborgs Universitet, belyser i sin avhandling hur 

demokrati, demokratiska värden och värderingar finns i barns vardag och inverkar på deras 

utveckling och lärande i förskolan. Även Karlsson (2009) lyfter hur bemötandet av barn ställs 

i relation till den barnsyn den vuxne har. Hon använder begrepp som ”human beings” och 

human becomings”. Karlsson menar att om den vuxne betraktar barn som ”human beings” 

visar den vuxne att barnet är en viktig informant med redan existerande kunskap om olika 

sociala förhållanden. Skulle den vuxne istället se barnet som ”human becomings” har den en 

barnsyn som menar på att barnet är under en ständig utveckling, ett ständigt lärande och inte 

blir fullvärdig individ förrän den är vuxen. Att se barnet som en ”human being” kan jämföras 

med det Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) menar på är den första 

komponenten i ett barnperspektiv, att se barnet som en redan existerande person. 
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4. Teorianknytning 

 

4.1 Vad innebär inflytande? 

När vi använder oss av begreppet inflytande syftar vi på barns möjlighet till att påverka sin 

situation på förskolan. Begrepp som delaktighet och demokrati är vanligt förekommande men 

syftar på något annat. Begreppet delaktighet syftar mer för oss, som Arnér (2009) beskriver 

det, på barns möjlighet att delta i något som de vuxna redan bestämt. Dock är delaktighet en 

förutsättning till inflytande, menar Helene Elvstrand, fil. dr i pedagogik (Förskolan, nr 2, 

2013). Hon menar att om barnen får vara delaktigt, en del av sammanhanget, är det lättare att 

få inflytande i verksamheten (a.a.). 

 

Att barn ska ha rätt till inflytande betyder inte att de ska bestämma om allt eller ta över de 

vuxnas ansvar. Som Johannesen och Sandvik (2012) beskriver det handlar det om så mycket 

mer. Det handlar om att få vara en del av gemenskapen där alla ska respekteras och 

inkluderas. Det handlar om att alla ska samspela och lyssna på varandra (a.a.). Barn ska få 

möjligheten att själva bestämma vad det är de vill göra, vara delaktiga i planeringen av 

verksamheten. Det ska få komma till tals och bli delaktig i ett sammanhang menar Elvstrand 

(Förskolan, nr 2, 2013). 

 

För att barnens inflytande ska bli tydligt och vägledande krävs närvarande pedagoger 

(Ekelund, 2011). Det gäller för pedagogen att uppfatta vad det är barnen uttrycker samt fånga 

situationer så att aktiviteterna blir spännande och intressanta för barnen (a.a.). Det är 

pedagogens förhållningssätt och förmåga att skapa en utmanande och stimulerande miljö som 

påverkar hur och om barn utvecklas eller lär (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Något som pedagogen även bör reflektera över är dennes maktposition menar Ekelund (2011). 

Genom att undvika använda ordet “nej” när barn kommer med förslag och istället säga “ja” 

kan pedagogen undvika att sätta sig i den maktposition där barnen har obefintlig möjlighet till 

att påverka. Det behöver inte betyda att barnen alltid ska få som de vill. Är det inte tillfälle att 

göra den aktiviteten just kan pedagogen svara till exempel: “ja, det var en bra idé. Tyvärr 

fungerar det inte just nu på grund av... men vi kan göra det sen”. På så sätt visar pedagogen 

att den har lyssnat på barnet och även låtit barnen få möjlighet till att påverka sin situation  

(a.a., 2011). 

 

Arnér (2009) presenterar i sin avhandling hur pedagogerna genom reflektioner av sitt arbete 

med barnen blev mer ifrågasättande när det gällde sina egna handlingar med barnen. 

Pedagogerna kunde fråga sig själva vilken pedagogisk tanke som låg bakom deras handlande. 

På detta sätt blev det att pedagogerna hade större fokus på barnens inflytande och inte tog 

saker lika självklart längre, utan de ville istället ta reda på hur barnen uppfattade det (a.a., 

2009). För att barnen ska kunna få möjlighet till att ge synpunkter och ha inflytande över sin 

dag på förskolan, så gäller det att pedagogerna är intresserade av att ge barnen inflytande. 

Om någon har rättighet så har någon annan skyldighet, vilket i det här 

sammanhanget innebär att om barn har rätt till något, som till exempel inflytande, 

så innebär det att lärare i förskolan är skyldiga att tillgodose denna barns rätt 

 (Arnér 2009:21) 
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Pedagogerna ska tillgodose barns åsikter och skapa trivsel för alla de barn som vistas på 

förskolan. Likaså ställer läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 10), krav på pedagogerna när 

det gäller att ge barnen ett reellt inflytande på förskolan (Arnér, 2009). För att barnen ska 

kunna fostras till demokratiska samhällsmedborgare, så gäller det att pedagogerna tar tillvara 

på barns perspektiv. Förskolan behöver se till att barnen visar hänsyn till varandra och att de 

visar respekt för varandra. Genom att barnen bland annat visar respekt för varandra, så 

utvecklar de ansvarskänsla och får på så sätt en start till hur ett demokratiskt liv är möjligt 

(a.a., 2009). Men för att detta ska vara möjligt måste pedagogerna har en syn på barn som 

ansvarstagande. Likaså skapas i samspel med andra inflytande, demokrati och delaktighet. 

Det menar Arnér (2009) är lite beroende på hur pedagogerna ser på fostran och lärande av 

barn. 

 

Värdegrunden inom förskolan har både en demokratisk och en moralisk karaktär 

och beskrivs omfatta värden som är odiskutabla och bestående. Det handlar om 

respekten för människans okränkbarhet, individens integritet och frihet och alla 

människors lika värde. (Arnér, 2009:23) 

 

Fokus i förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 10, ligger på värdegrunden och uppdragen. 

Läroplanen beskriver de grundläggande värden och verksamheten ska i grunden ta hänsyn till 

barnens behov och intressen som de ger uttryck för (Arnér 2009). I förskolan har barnen 

möjlighet att möta det andra könet och individer ifrån andra kulturer vilket lägger grunden för 

demokratin. I förskolan finns också möjlighet att bli självständiga individer och tillsammans 

med barn och vuxna skapa goda relationer (Arnér 2009). 

 

På förskolan förekommer strukturerade aktiviteter där till exempel måltider, lek och 

utevistelser men Arnér (2009) menar på att förskolan är organiserad av de vuxna. Det är 

därför av stor vikt som barnens deltagande kommer in, där barns perspektiv på verksamheten 

lyfts av de vuxna. Det gäller att de vuxna har samtal med barnen om hur de ser på 

verksamheten och att dessa samtal tas på allvar, så att barnen ges möjlighet till ett reellt 

inflytande på förskolan (Arnér 2009). 

 

 Ska man verkligen behöva vara så pedagogisk jämt och ständigt, 

 kan man inte bara få vara som vanligt? (Arnér 2009:27)  

 

Frågans innebörd (se frågan ovanför) kan innebära att pedagogen är osäker på hur den ska 

agera i olika situationer. Likaså ifrågasätter Arnér (2009) vad vanlig är, eftersom att vara 

vanlig kan tolkas ur många olika perspektiv och förhållningssätt. Författaren menar att som 

pedagog kan man ha en omedvetenhet när det gäller planerandet av verksamheten. Ibland kan 

det vara bra att stanna upp och iaktta sitt eget agerande. Detta skulle kunna göras genom att 

pedagogen uppmärksammar sitt agerande gentemot teorier (a.a.). 

Det finns olika perspektiv när det gäller inflytande. Arnér nämner perspektivtagande, vilket 

innebär att man är medveten om sitt egna perspektiv men att man också är medveten om 

andras. Det finns också barnperspektiv vilket innebär att man är insatt i hur barn ser och 

tänker ur ett barnsperspektiv. Detta perspektiv är gynnsamt att använda om man som pedagog 
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vill välja att se saker ur ett barns vinkel. Arnér (2009) talar också om barns perspektiv, vilket 

innebär att barnens perspektiv blir synligt genom att barnen själva berättar om hur se ser på 

saker. Den vuxne har inte alltid tillgång till barnets värld men genom att observera när barnen 

interagerar med varandra kan den vuxne skapa en förståelse kring hur barnet tänker och 

uppfattar sin omvärld (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Det gäller att den 

vuxne är intresserad och verkar omedveten om vad det är barnet gör eller pratar om. Den 

vuxne får inte redan från början ha ställt in sig på vad det är för svar eller handlingar som 

barnet kan ge. Utan istället ställa sig omedveten och istället ställa följdfrågor som visar att den 

vuxne är intresserad av barnet (Arnér 2009).   

 

4.2 Vad innebär demokrati? 

Demokrati härstammar från grekiskan och betyder folkstyre eller folkmakt. Demokrati 

innebär att staten tar hänsyn till medborgarnas synpunkter och det är viktigt att diskussioner 

förs annars kan samhället bli odemokratiskt vilket i längden skulle innebära att ingen bryr sig 

om medborgarnas synpunkter. (Forskning.se, 2013-07-25) I Sverige har vi skolplikt men 

medborgarna har möjlighet att i princip fritt välja mellan de olika skolor som finns. Dock går 

alla skolor och förskolor under skollagen. De är även skyldiga att följa den läroplan som 

finns, Lgr 11 för skola samt Lpfö 98 rev 10 för förskola. År 2010 reviderade man förskolans 

läroplan vilket innebar en tydlighet vad gäller bland annat barns rätt till demokratiska beslut. 

Anledningen var att man ansåg sig inte se det i förskola/skola på ett konkret sätt. Eftersom 

förskola och skola var mer politiskt styrt ville man ha en förändring av detta och främja barns 

rätt till mer delaktighet (Jonsson & Roth, 2003). 

 

Jonsson & Roth (2003) menar på att det finns två sätt att se på demokrati. Dels kan man se 

demokrati ur ett funktionalistiskt sätt. Vilket innebär att demokratin utgår ifrån lagar, 

förordningar och även tillsatta personer, styrelse. Men Jonsson, Roth (2003) menar också på 

att man kan se demokratin ur ett normativt synsätt. Demokratin är då lutad åt vad 

medborgarna tycker och inte åt någon styrelse. 

 

4.3 Hur skiljer dig demokrati från inflytande? 

Tholander (2005) menar att det räcker inte bara med att ge barnen demokratisk fostran utan de 

måste också ha demokratisk praktik för att lära sig demokratins grunder, en teoretisk 

demokratifostran. Att ge eleverna formell elevdemokrati kan innebära att de har inflytande 

över vad som ska hända över vissa delar av en termin, även kallat elevråd. När det sen 

kommer till den informella elevdemokratin, så skulle man kunna säga att eleverna är med från 

början till slut. Det kan handla om att de har inflytande över planeringen, innehållet och 

slutligen över utvärderingen av ett inlärningstillfälle eller dag (Tholander 2005).  Men det kan 

också handla om att man har samtal med barn/elever om värdeladdade saker som ger barnen 

en demokratisk grund att utgå ifrån (Tholander 2005). Samhället har som krav att barn ska få 

göra sina röster hörda och få ha inflytande över en dag på bland annat skolan (Arnér 2009). 

 

4.4 Vad säger styrdokumenten om inflytande? 

I läroplanen för förskolan är ett helt kapitel ägnat åt just barns inflytande på förskolan. Där 

står uttryckligen att det är barnens behov och intressen som barnen på sina sätt ger uttryck för 
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som ska vara grunden till hur miljön på förskolan utformas och hur pedagogerna planerar 

verksamheten (Lpfö 98 rev 10). Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka tankar och åsikter […] ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö och utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 

principer (Lpfö 98 rev 10:12). 

 

Förskolläraren och arbetslaget ska ansvara för att varje barn får möjligheten till ett reellt 

inflytande på förskolan, på arbetssättet och innehållet i verksamheten. De har ansvaret över att 

varje barn, oavsett flicka eller pojke, ska vilja och kunna ta ansvar och ha inflytande på 

förskolan samt få lika mycket utrymme till detta (Lpfö 98 rev 10). Slutligen står det att 

“arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.” (Lpfö 98:12 rev 10:12). 

 

I Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan”, (2005) läggs 

tyngdpunkten på personalen, hur viktigt det är att personalen stödjer och uppmuntrar barnet 

till att vara delaktigt och ha inflytande. Personalen ska stödja barnet till att ta ansvar för sin 

egen handling och för den miljö barnet befinner sig i. Personalen ska utarbeta former där 

barnen ges möjlighet att uttrycka sig, visa vad det tycker är meningsfullt och roligt och på så 

sätt ges möjlighet till delaktighet och inflytande (a.a., 2005). 

 

4.5 Vad säger barnkonventionen om inflytande? 

FN:s barnkonvention benämner vad ett barn är och vilka rättigheter ett barn har. 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och alla de 

länder som skrivit under denna skrift har undertecknat ett rättsligt bindande internationellt 

avtal. 

 

När det gäller barns yttrandefrihet och rätt att få säga sin mening, kan man i 

Barnkonventionen läsa att barn har rätt att föra fram sin åsikt och tycka när det angår barnet 

och då också efter dess mognad (http://unicef.se/barnkonventionen ). Man kan också läsa att 

barn har rätt att yttra sig oavsett om det gäller i tal eller skrift. Det står även uttryckligen att 

varje barn har rätt till en undervisning som ger barnet möjlighet att utvecklas utefter sina fulla 

möjligheter (http://unicef.se/barnkonventionen).   

 

4.6 Vad säger styrdokumenten om demokrati? 

Förskolans läroplan är ett riktmärke för vad pedagogerna ska jobba med i förskolan när det 

gäller undervisningen med barnen. Den uttrycker tydligt att förskolans verksamhet ska 

utformas på sådant sätt att alla som är verksamma på förskolan, det vill säga förskolechef, 

pedagoger, barn, föräldrar och övrig personal, ska visa respekt och hänsyn för varje 

människas eget värde och vår miljö. 

 

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. […] 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

http://unicef.se/barnkonventionen
http://unicef.se/barnkonventionen
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grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att på sikt 

aktivt ska delta i samhällslivet.(Lpfö 98 rev 10:4) 

 

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska fostra barnen till demokratiska 

medborgare. Förskolan ska lägga grunden för att barn ska förstå vad demokrati är och hur de 

kan genom att få lära sig ta ansvar, uttrycka sina behov och intressen bli en demokratisk 

medborgare. Detta innebär att förskolan ska förankra och tydliggöra barns rättigheter inför 

barnen och att barnen ha möjlighet att ha inflytande över sin dag på förskolan 

 (Lpfö98 rev. 10). Läroplanen för förskolan säger även att förskolan aktivt och medvetet ska 

utveckla förståelse för våra gemensamma demokratiska värderingar för att efterhand kunna ta 

dem till sig (Lpfö 98 rev.10). Förskolan ska alltså inte bara fostra barnen till att bli 

demokratiska medborgare, det är även förskolans uppdrag att fostra barnen så att de förstår 

våra gemensamma värderingar, se att alla medborgare är lika värda.  

 

I Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan” (2005) beskrivs hur 

förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är trygg, rolig och 

lärorik. I samarbete med hemmet ska förskolan skapa de bästa förutsättningar för att barnet 

ska utvecklas rikt och mångsidigt. Med det menas att förskolan ska skapa förutsättningar för 

att barnet ska omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar 

samtidigt som barnet skapar en förståelse om sig själv och sin omgivning (Skolverket, 2005). 
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5. John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var en framstående filosof som vid 35 års ålder blev professor i 

filosofi vid Chicagouniversitetet (Andersson, 2001). Dewey menade att utbildning innehåller 

en viktigt social komponent. Genom att stimulera barnets begåvning med hjälp av de krav 

som ställs i den situation där barnet befinner sig, menar han, att en verklig utbildning kan 

uppnås. På grund av dessa krav måste barnet handla som en medlem av gemenskapen. Genom 

den respons som de andra deltagarna ger barnet lär sig barnet vad dennes handling ger för 

konsekvens (a.a., 2001). Utbildningsprocessen har, enligt Dewey, två sidor. En psykologisk, 

som är den mest grundläggande, och en sociologisk. Dewey menar att barnet har insikter och 

kompetens som anger utgångspunkten för dess utveckling. Om inte pedagogen ta tillvara på 

denna kompetens eller knyter an till den aktivitet som barnet utför kommer det inte ske ett 

naturligt lärande utan kunskapen blir något som pressas på utifrån. Han säger också att ett 

barn är en social individ och därför måste utbildning börja med att se barnets kapacitet, 

intressen och vanor (Andersson, 2001). Detta kan liknas vid och Reggio Emilia -pedagogiken 

där Malaguzzi menar att pedagogen genom samtal och diskussioner ska se och lyssna till vad 

barnet är intresserat av. Därefter låter man projektet ledas vidare med hjälp av barnens egna 

tankar, intressen och kompetens. 

 

När Dewey diskuterar undervisning menar han att undervisningen måste kopplas till den 

praktiska verklighet som barnet lever i. Han menar att alla skolämnen ska kopplas till barnets 

erfarenheter så att de kan vara redskap för barnet för att förstå verkligheten. Barnet egna 

praktiska handlande är en mycket viktig del i utbildningen då det är genom den egna praktiska 

handlingen som barnet lär sig förstå, skapar förutsättningar och får begrepp om verkligheten, 

learning by doing (Andersson, 2001). Dessa tankar liknar Montessoris tankar kring barns 

utveckling. Montessori menar att barnet lär genom att göra det själv vilket liknar Deweys 

myntade uttryck, learning by doing, lär genom att göra. 
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6. Deliberativ demokrati 

Deliberativ demokrati innebär en demokrati där deltagandet bygger på diskussioner och fria 

samtal mellan medborgarna (Premfors & Roth, 2004). På en förskola skulle det innebära att 

det ständigt förs dialoger, samtal och diskussioner mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen -

vuxen angående den verksamhet och de aktiviteter som det ska fattas beslut om. På så sätt 

skulle man se att förskolan vilar på en demokratisk grund och barnen får även utöva 

inflytande.  

 

Deliberativ demokrati innebär att de beslut som fattas endast är temporära och att 

samtalspartnernas eventuella oenighet eller enighet ska respekteras samtidigt som besluten 

ska följas (Englund, 2000). Sätter vi detta i relation till hur det skulle kunna fungera på en 

förskola skulle det innebära att barnen lär sig visa respekt för varandra, lyssna på varandra, bli 

lyssnad på samt få känna inflytande den gången deras förslag går igenom. 

 

Det svenska styrelseskicket kan beskrivas som “en deltagardemokrati med deliberativa 

kvaliteter” (Premfors & Roth, 2004:7). Även Skolverket och Utbildningsdepartementet vill se 

en skola med deliberativa samtal (a.a., 2004). Detta blir tydligt då man läser läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev.10) som tydligt uttrycker att förskolans värdegrund ska vila på 

demokratins grund samt att barnen ska få inflytande på och i verksamheten (Lpfö 98 rev.10). 

För att få en väl fungerande deliberativ demokrati krävs medborgare med väl etablerade 

deliberativa attityder samt ett samhälle som vilar på den deliberativa demokratins grund. 

Utbildningsväsendet har en värdefull roll då den med sin kraft kan lägga grunden till ett 

deliberativt tänkande hos barnen (Englund, 2000). 

 

Det som kännetecknar ett deliberativt samtal är att samtal med skilda synsätt ställs mot 

varandra och att olika argument ska få utrymme. Samtalspartnerna ska alltid tolerera och 

respektera varandra. Det handlar bland annat om att lära sig att lyssna på den andra. Med 

samtalet strävar man efter att komma överens eller att komma fram till en temporär 

överenskommelse (a.a., 2000). 
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7. Metod 

Under detta kapitel berättar vi hur vi har gått tillväga för insamlandet av empirin. 

 

7.1 Urval 

Empirin är insamlad från två Reggio Emilia inspirerade förskolor i två kommuner och två 

Montessori-förskolor ifrån samma kommuner. Sammanlagt intervjuades fyra förskollärare i 

de respektive kommunerna. De intervjuade är fyra förskollärare från två Reggio Emilia 

inspirerad förskolor och fyra förskollärare från två Montessori förskolor. På Montessori-

förskolorna får endast pedagoger med förskollärarutbildning samt Montessori-lärare arbeta. 

Genom att intervjua förskollärare på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna gavs de 

intervjuade samma förutsättningar då de har likvärdiga utbildningar och samma ansvar. 

 

Att det blev just Reggio Emilia och Montessori pedagogiken som blev de förskolor som 

valdes ut att jämföras emellan. Beror på att barn har inflytande över verksamheten i de 

respektive pedagogiken. 

 

Genom att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervju, blev intervjun mer levande. En 

semistrukturerad intervju innehåller förutbestämda frågor som ändå ger möjlighet till 

diskussion (Dalen 2008). Med vid intervjutillfället fanns en intervjuguide innehållande de 

övergripande intervjufrågor. Några av frågorna var baserad på fakta vilket kan bidra till att 

den intervjuade ger fler egna åsikter och synpunkter (a.a., 2008). 

 

7.1.1 Tabell 1. Översikt över intervjuer gjorda på Reggio Emilia 

 

Reggio 

Emilia 

Intervju personen 

Kvinna/ 

Man 

Intervju 

Personens 

ålder 

Intervjuade 

Minuter 

Pedagog 1 Kvinna 63          65 

Pedagog 2 Kvinna 32          45 

Pedagog 3 Kvinna 41          65 

Pedagog 4 Kvinna 39          39 

 

 

 

 

7.1.2 Tabell 2. Översikt över intervjuer gjorda på Montessori 

 

Montessori Intervju 

personen 

Kvinna/ 

Man 

Intervju 

Personens 

ålder 

Intervjuade  

Minuter 

Pedagog 5 Kvinna 41 49 

Pedagog 6 Kvinna 29 23 

Pedagog 7 Kvinna 30               82 

Pedagog 8 Kvinna 30 35 
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7.2 Genomförande 

Inför intervjuer togs det kontakt med förskollärare ifrån Montessori-förskolor och 

förskollärare på Reggio Emilia- förskolor i kommunerna. Två stycken förskollärare på 

respektive förskola blev tillfrågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju, där 

informationen sedan kommer att ligga till grund för vår uppsats resultat. Sju stycken svarade 

direkt ja på förfrågan. En återkom aldrig med svar. En av de tillfrågade gav sin kollega som 

förslag till intervju och hon tackade ja vid tillfrågan. Sammanlagt var det åtta förskollärare 

som tackade ja. Kontakt skedde både via personlig kontakt och via e-mail (Bilaga: 2 & 3). 

 

Vid intervjutillfället tillfrågades förskollärarna om samtalet fick spelas in. Hälften av 

intervjuerna spelades inte in, då de som intervjuades valde att tacka nej. Vid de tillfällen där 

intervjun inte kunde spelas in fördes det istället anteckningar. Förskollärarna informerades om 

att det inspelade samtalet inte skulle lyssnas på av någon annan än den som intervjuar. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan.  

 

Den intervjuguide (Bilaga: 1) som användes är utformad på så sätt att den hjälper till att svara 

på de huvudsakliga frågor vi har i uppsatsen. Likaså är frågorna utformade så att det går att 

lägga till följdfrågor. Frågorna som vi använde i intervjuerna, har kommit fram genom 

inspiration av andra uppsatser, läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) och litteratur.  

 

7.3 Metodkritik 

Åtta stycken förskollärare från två kommuner intervjuades då ambitionen var att få ett brett 

datamaterial att utgå ifrån till empirin. En kvantitativ insamling av empiri till studien hade inte 

gett lika mycket som en kvalitativ studie där av valet att göra en kvalitativ studie. I en 

kvalitativ använder man sig mer utav intervjuer vilket kan leda till fler frågor och bli mer 

innehållsrika. En kvantitativ metod är mer baserad på enkäter, vilket i detta fall inte hade 

kunnat leda till några följdfrågor. Trost (2010) menar att med kvalitativa intervjuer kan man 

ställa frågorna på ett enkelt och rakt sätt, vilket enligt Trost ger mer innehållsmässiga svar. 

Repstad (2007) menar att kvalitativa intervjuer också kan ses negativt. Han menar på att 

intervjuerna blir så personifierade. Repstad menar att intervjuer fokuserar på enskilda 

individers personliga åsikter och fokuserar mindre på ramverk och det sociala yrkesvalet. 

Detta med personligt ställda frågor kan få konsekvenser för analyserandet av materialet menar 

Repstad (2007). 

 

Genom att personligen ta kontakt med förskollärarna angående en intervju fanns det möjlighet 

till att muntligen svara på intervjuns innehåll och syfte direkt inför pedagogerna. Pedagogerna 

kunde då få en bild av vilka de intervjuande var. I de fall där det togs kontakt via e-mail med 

förskolorna fick vi endast ett svar på våra mail. Anledningen till att det inte gavs fler svar kan 

bero på att mailen gick ut den vecka då många går på semester. När inte svar gavs via e-mail 

kontaktades förskollärarna per telefon istället. Detta gav direkt respons. 

 

När vi ser tillbaka på intervjuerna, så skulle man kanske ha fått mer information ifrån de 

intervjuer som inte är inspelade. När man skriver ner svaren, försöker man fokusera på att 
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lyssna och ställa frågor samtidigt som man ska skriva ner de svar man fått. Det är lätt att 

missa en liten detalj som kan vara viktig resultatet. 

 

7.4 Forskningsetiska principer 

I den empirin som framkom genom intervjuer, så har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

etiska principer (1990). De fyra huvudkrav som tagits ställning till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Förskollärarna informerades om 

att det insamlade materialet endast kommer att användas för uppsatsen. Information har även 

getts om intervjuns syfte och att det är frivilligt att delta och vill de avbryta sitt deltagande så 

kan de göra det när som i intervjun. För konfidentialitet så de intervjuade ej nämnda vid namn 

eller var de jobbar. 
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8. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den insamlade empirin som vi fått fram genom 

intervjuerna med förskollärarna. Vi kommer först redovisa var Reggio Emilia pedagogerna 

säger och därefter pedagogerna ifrån Montessori. Pedagogernas tankar var likartade och 

presenteras som en helhet. De likheter och skillnader som uppkom när det gäller Reggio 

Emilia och Montessori pedagogiken presenteras i nästa kapitel. 

 

8.1 Reggio Emilia  

8.1.1 Hur tänker pedagogerna kring barns inflytande? 

 

”Barns inflytande måste vara anpassat efter deras förmåga”.(pedagog 4) Får barn inflytande 

över något som det inte är redo eller moget för kan bli det förvirrat och kanske till och med 

utåtagerande då de inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Genom att låta barn få 

inflytande efter förmåga kan det bidra till att barnets självkänsla och tro på sig själv stärks. 

När barn får sätta ord på sina tankar och handlingar, ges barnet en chans till språkutveckling 

vilket i sin tur utvecklar barnets förmåga att reflektera. Samtidigt krävs det att den vuxne är 

visuellt lyhörd för de tankar och åsikter som ett litet barn utan verbalt språk uttrycker. Med 

större barn är det svårare. De kan få vara delaktiga och utöva inflytande genom att få 

exempelvis välja frukt men är det ett nödvändigt inflytande? Ibland bör den vuxne ifrågasätta 

själva inflytandet om det är ett reellt inflytande eller bara en valmöjlighet för barnet. 

 

Det är även viktigt att barnen vet varför de ska få ha inflytande och att de känner att de har ett 

reellt inflytande, att de kan påverka.  

 

Vårt jobb blir mer meningsfullt om vi låter barnen ha inflytande över innehållet. 

Det är så enkelt att köra över barnen och utnyttja sin egen makt som vuxen- att 

förminska och osynliggöra dem. Det är viktigt att barnen får bilda sin egen åsikt 

och inte ta över en vuxens. – Pedagog 1 

 

Ofta gör den vuxne en egen tolkning av vad barnet menar. Genom att se barnet som en 

kompetent individ kan även den vuxne utvecklas i sitt sätt att tänka och se barnet ur ett 

barnperspektiv. Den vuxne måste också visa att den lyssnar på och ser barnet och bekräfta 

dem genom ord och handling, utveckla en relation till barnet. Barnet ska få uttrycka sina 

tankar och åsikter och känna att dessa tas på allvar, att andra är intresserade av vad de har att 

säga. Det är först när barnet känner trygghet i att uttrycka sina tankar och åsikter som det har 

möjlighet att påverka. Genom att alla barn har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter och vara 

delaktiga i ett tyckande får barnen även uppleva att de inte alltid får bestämma. Istället kan det 

bli talan om ett majoritetsbeslut vilket i slutändan kan leda till något bra. Den vuxne måste 

också vara lyhörd för hur barnet agerar. Barn kan utrycka en tanke eller känsla verbalt, de kan 

säga att de trivs i en viss miljö men kroppen och agerandet visar något annat. 

 

När barn får vara med och fatta beslut och göra egna val får barnet även erfara att dess 

handlingar får konsekvenser, båda bra och mindre bra sådana. Det kan vara allt från att välja 

att vara med i en lek eller agera på ett sätt som kan antingen bidra till något roligt eller störa. 
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Genom att synliggöra för barnen vad som fungerar mindre bra i verksamheten kan man be om 

deras hjälp, be om deras tankar och idéer om hur man kan få det att fungera på förskolan. På 

så sätt får de inflytande över sin dag på förskolan.  

 

Möjligheter till inflytande är egentligen obegränsat. Jag tänkte säga att det är 

ju tider som mattider osv. Men vad händer om jag säger ja till att måla strax 

innan lunch? – Pedagog 1 

 

Den vuxne kan utmana sig själv också och testa att svara ja istället för nej när barn kommer 

med frågor eller förslag. Ibland kan det upplevas som att de vuxna ofta på grund av tidsbrist 

eller brist på engagemang väljer att svara nej istället för ja. Ett exempel kan vara när ett barn 

kommer tio minuter före en måltid och vill måla. Vad är det värsta som kan hända om den 

vuxne låter barnet måla?  

 

I en utopi skulle det inte finnas några måsten. Barnen skulle få påverka hela 

dagen utifrån sina intressen. – Pedagog 2 

 

Barnen ska få ha inflytande i allt, men att man som vuxen vägleder dem. Genom samtal och 

intervjuer med barnen, kan man få fram vad det är de anser är inflytande på förskolan och vad 

de vill ha inflytande i. När man ställer frågorna till barnen om inflytande, så ska man låta de 

svara och inte förekomma dem med svar. Likaså ska man inte ställa ja och nej frågor, då dessa 

frågor inte bidrar till något utvecklande svar. Genom att barnen har inflytande så lär de sig 

också att ha ett socialt inflytande, vilket de får tillsammans med andra i exempelvis leken. 

Genom att förstärka barnens egenskaper och stärka deras självkänsla, så kan barnet i sin tur 

lära och hjälpa andra. 

 

Inflytande har också med ansvarstänkande att göra. Att barn får känna ett ansvar. Ett exempel 

är när man varit ute så får barnen själva ta av sig sina kläder och se till att kläderna kommer 

där de ska. Vilket kan vara antingen på deras hylla eller kanske i torkskåpet. Likaså är 

ansvarstagande att ta ansvar för det material man använder. Att materialet kommer på sin rätta 

plats eller att lekmaterialet är helt efter deras användande. 

 

För att kunna ge barnen möjlighet till inflytande, så gäller det att man pratar med barnen och 

intervjuar dem. Är det äldre barn så kan man ställa dem frågan Vilket inflytande kan du ha på 

vår verksamhet? Sen gäller det som pedagog att titta och läsa av barnen med vad de vill. Låta 

barnen leka färdigt, vi vuxna har alla måsten som styr oss, vilket oftast leder till att man bryter 

barnen i leken. Sen handlar ju inflytande om i vilken åldersgrupp barnen är. Ett litet barn ska 

självklart få ha inflytande, men kanske inte i lika stor utsträckning som ett större barn. 

 

Genom att man som pedagog låter barnet ha inflytande, så blir barnen självständiga individer. 

När barnen sen har blivit självständiga, kan de också hjälpa varandra. Exempel så kan de äldre 

barnen hjälpa de yngre. 
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8.1.2 Hur arbetar förskolorna med barns inflytande och demokrati? 

 

Genom att låta barnen själva välja aktivitet och vem man vill leka med ger förskolan barnen 

möjlighet till inflytande. De vuxna försöker bli allt mer flexibla i sitt arbetssätt och ändrar i 

den planerade verksamheten utifrån de intressen barnen visar. De försöker även bli mer 

flexibla i sitt tänkande kring exempelvis samlingar. Förr var alla barnen alltid tvungna att vara 

med, sitta still och lyssna för om en valde att ligga eller gå omkring i rummet fanns risken att 

fler skulle göra det och det den vuxne hade planerat skulle då falla. Idag utmanar de sig själva, 

låter barnen får mer frihet att välja huruvida de vill vara med, sitta eller ligga på samlingen 

eller kanske gå en runda. 

 

Matsituationerna är en situation där normen om hur det bör vara har styrt. Barnen ska smaka, 

äta upp, ha pålägg på sin smörgås etc. Inte alla vuxna har ansett att det ska vara så här det har 

förmodligen handlat om att de vuxna varit olika dominanta och istället för att ta diskussionen 

med den som man har haft delad mening med har de undvikit att ens diskutera eftersom det 

upplevs som en konflikt. Idag ser det helt annorlunda ut där barnen får utöva ett betydligt 

större inflytande över sin situation. 

 

Tillsammans med barnen görs trivselregler angående miljön. Dessa hänvisas till vid behov 

och de vuxna påminner om att det är barnen själva som skapat dem. När konflikter uppstår får 

barnen själva ha inflytande över hur konflikten kan lösas. På så sätt blir de delaktiga, får 

inflytande och lär sig ta ansvar och stå för sina handlingar och ord. 

 

Det förhållningssätt som pedagogen har och rädsla för konflikt med kollegor kan bli hinder i 

barns inflytande. Rättvisetänket finns naturligtvis också. Man vill vara så rättvis som möjligt. 

Den vuxnes bekvämlighet kan bli ett hinder - vi vet konsekvenserna av att ett barn inte tar på 

sig gummistövlarna om regnet öser ner ute. Barnets föräldrar kanske heller tycker det är okej 

att barnen blöter ner sig. Dock lär sig barnet genom att erfara sig saker. Hur känns det att bli 

blöt och kall? De tar ju ingen skada av det och förstår då syftet med gummistövlarna. Om man 

inte kissar innan man går ut och behöver göra det när alla kläder är på så lär man sig genom 

det också. 

 

Under arbetslagets reflektionstid diskuteras de mål som valts ut fokusera på, hur gruppen 

arbetat mot det och vad som har gjorts. Om gruppen inte jobbat med målen bestäms hur man 

kan gå till väga. Det utvärderas efteråt för att se hur det har gått, varför det gick som det 

gjorde och vad som kunde gjorts annorlunda. Här tas även med vad barnen upplevt och det 

som görs utifrån deras utveckling. En ett-åring kanske inte kan klä sin upplevelse i ord i 

samma utsträckning som ett äldre barn. Eftersom det då blir vår tolkning av barnets 

upplevelse diskuterar vi även detta då vi ser och uppfattar saker olika. 

 

Det görs observationer på barngruppen för att planera verksamheten. På så sätt kan planering 

av aktiviteter göras utifrån barnens intressen. Dock har mycket varit styrt här. Tema har till 

exempel valts av förskolechefen istället för utifrån barnens intresse. Där emot har temat 

anpassats till barnens intresse. Det är samtidigt svårt att jobba tematiskt om man inte får valt 
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tema då barngrupperna så stora med få resurser. Hade det funnits fler resurser kanske det 

funnits möjlighet till att ha flera olika teman. Dock är det mycket mer som ska hinnas med på 

under arbetstiden. Mycket administrativt har lagts på förskollärarens ansvar, som ska hinnas 

med. Där är ett problem. Det dras hela tiden ner på resurser. Samma antal barn på färre 

pedagoger. 

 

Man kan se att barnen har inflytande genom att den en föränderlig miljö. Miljön anpassas 

efter barnens intresse och behov. Det är dock inte säkert att barnen är medvetna om att det är 

de som påverkar miljön. Genom att förklara för barnen varför det sker en förändring kan de 

bli medvetna om att det är de som har inflytande, att det är de som påverkar. 

 

Pedagog 2 pratade om att synliggöra barns demokratiska beslut. Den pedagogen pratade om 

var att låta barnen få rösträtt i olika situationer som förkommer på förskolan. Ett exempel 

skulle kunna vara vilket saga som barnen helst vill höra i en sagostund. Pedagogerna pratade 

mycket om den tredje pedagogen, miljön, som viktig för barns lärande. Miljön var något 

centralt i deras arbete och något som de alltid arbetade med att utforma. 

 

Det är viktigt att barnen ges möjlighet till inflytande på förskolan, för att kunna lära sig det 

sociala samspelet. Hela livet hänger på det sociala samspelet. Här kommer även 

ansvarstagande in då det gäller att barn ska ges möjlighet till inflytande. Det gäller också att 

ställa ansvarstagande och inflytande i proportion till den ålder barnen är. Inflytande finns på 

så många olika sätt och hela samhället bygger på det. Inflytande kan också barnen ha när det 

gäller att leka tillsammans med andra och de kompisregler som råder mellan barnen. 

 

Barnen blir självständiga individer, genom att man vi pedagoger låter barnen bli självständiga 

individer. När de sen har blivit självständiga, så kan man också hjälpa varandra. Exempel så 

kan de äldre barnen hjälpa de yngre. 

 

För att barnen ska ges möjlighet till inflytande, så gäller det att fråga dem vad de vill fylla sin 

dag med. Bland annat har en av de intervjuade pedagogerna (pedagog1) frågat barnen om med 

vem de vill leka med och med vad det vill leka. Vid ett annat tillfälle hade en intervjuade 

pedagogen (pedagog 3) frågat barnen vad de vill fylla sin dag med. Pedagogen hade fått 

många givande svar såsom att fylla sand i kärl och att hälla med vatten. 

 

Ett annat sätt att ge barnen möjlighet till inflytande är att exempelvis låta fem barn gå till 

stranden tillsammans med en pedagog. Men då ska det ha kommit ifrån barnen först och inte 

ifrån pedagogerna. Pedagog 1 nämnde att de skriver informationsbrev varje vecka, där barnen 

formulerat och bestämt innehållet i det som ska skickas till deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vad det gällde för hinder till barns inflytande så fanns det inga hinder (pedagog 1) utan att 

man istället försöker se till möjligheterna och minimera hindren. Pedagog 2 sa att tiden inte 

räcker till och att barngrupperna har blivit alldeles förstora. 

 

När det gäller hur förskolorna förhåller sig till kapitel 2.3 i Lpfö 98 rev. 10 så sa pedagog 1:  
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Vi uppdaterar oss ständigt och pratar med varandra. Förändrar oss efter situationen. 

Föräldrar tycker till och då får vi revidera. Hålla oss till läroplanen hela tiden. Hela 

tiden diskutera med varandra och prata med barnen. 

 

 

8.2 Montessori  

8.2.1 Hur tänker pedagogerna kring barns inflytande? 

1997 var begreppet inflytande anmärkningsvärt. Barn skulle ha ansvar under frihet, frihet 

under ansvar, idag kallas det för inflytande. Det har varit en jätteresa sedan läroplanen kom 

98. Inflytande är ett prioriterat mål på Montessori, det är en del av tankesättet.  Dock har det 

fria valet tydliga gränser, det barnet vill bestämma över sig självt får aldrig påverka någon 

annan negativt. Barnet har frihet att göra det barnet vill men ska visa respekt för andra och för 

materialet. På så sätt blir barnet en stark individ som vet vad det vill och då kan man skapa ett 

gott klimat för att samarbeta. Om barnet vet vad det vill och har fått träna sig i att stå för vad 

det tycker och få göra val då blir barnet starkt och har tror på sig själv Det får en stark 

självkänsla och kan då börja skapa relationer och samarbeta. Förskolan skolar dem för en 

värld där man måste kunna samarbeta. En demokrati handlar om att få uttrycka sina åsikter 

men fungera som grupp. 

I den fysiska miljön är allt material på barnens nivå och allt som barnet kan nå får det 

använda. Barnet ska inte vara beroende av en vuxen. Miljön ska vara vacker och tilltalande 

för att locka till att göra saker, det ska vara ordning och reda, var sak har sin plats Det skapar 

ett lugn. Genom att se vad som finns kan barnet aktivt välja och på så sätt utöva inflytande. 

Barnet vet vart sakerna ska stå då det finns bilder på saken. Genom att få inflytande blir det 

självständigt. 

Oftast finns bara ett exemplar av Montessoris material av den anledningen att barnet ska träna 

på att vänta på sin tur. Den som tar fram saken avgör om den vill vara själv, ha en kompis 

eller vuxen med sig. Vill någon vara med ska den fråga om lov och man får säga nej. Det 

läggs ett stort ansvar på pedagogen att ha koll så att ett barn inte alltid får ett nej, eller att en 

får ett nej och en annan ett ja. De vuxna tar mycket diskussioner här och nu. Något som 

behöver förbättras är att få barnen att bli medvetna om sitt inflytande. De vuxna vet och 

tycker att de har inflytande men vet barnen det?  

Pedagogerna anser att barnen bör till viss del vara delaktiga i planeringen. Det finns delar i 

verksamheten som pedagogen bör bestämma över. När barnen leker får de inte avbrytas utan 

ska ha möjlighet att leka färdigt. Detta är en form av inflytande. Genom att föra samtal med 

barnen får man fram deras tankar och åsikter när det gäller förskolan. Inför ett temaarbete kan 

intervjuer göras med barnen för att se vad de tänker kring ämnet och vad de har för 

förväntningar. När temat är avslutat kan nya intervjuer göras för att se hur barnets tankar 

utvecklats, om temat levt upp till deras förväntningar samt se hur barnet vill utvecklas vidare. 

Genom att barn får inflytande över sin dag på förskolan skapar det en starkare självkänsla hos 

barnet. När barnen blir delaktiga i förskolans verksamhet, upplevde pedagogerna att barnet 
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växte och fick en bättre självkänsla. Det är viktigt att föra samtal med barnen. Att få fram 

deras åsikter för att kunna lägga upp planering som utgår ifrån barnens tankar och tycken. 

 

 

8.2.2 Hur arbetar förskolorna arbetar med barns inflytande och demokrati? 

På Montessori kan man se att barnen har inflytande genom att de gör det de är sugna på. Det 

är sällan de vuxna säger att ”nu ska alla göra detta” förutom gympan. På fredagar har tidigare 

gjorts så att efter sångsamlingen får alla välja om de till exempel vill gå till biblioteket eller 

skogen. Sen får barnet göra det man har valt. Problemet var att några barn valt samma 

aktivitet hela terminen. Då fick de ”tvingas” att delta i den andra aktiviteten. Barn får 

inflytande över att välja att inte göra något också och alla måste inte göra allt samtidigt. 

Genom en dokumentation uppmärksammades att ett barn sällan deltog i någon aktivitet utan 

mer gick omkring och observerade. Pedagogerna valde då att bjuda in barnet mer i olika 

aktiviteter, presenterade materialet för att få barnet att våga prova på. Barnet fick ökad 

självkänsla när du fick testa och upptäcka att det klarade av aktiviteten. 

De möjligheter som finns till inflytande är miljön och pedagogerna och deras tänk. Ett hinder 

som finns är brist av pedagoger.  

Miljön ändras sällan där av blir den inget hinder dock kan material förändras, plocka bort om 

det inte använda för att ersättas av något nytt. Materialet är lite årstidsanpassat eller tema-

anpassat. 

Temat framkommer genom att de vuxna tänker och har ganska klart för sig 

vilket tema som ska arbetas efter. Barnen får styra och göra val i temat istället 

– Pedagog 1 

 

Temat blev valt på grund av att ett barn visade intresse över just det ämnet. 

Temat kunde förändras efter vad barnen var intresserade över just då. 

Det är svårt för alla är ju inte intresserade, men barnen får möjlighet och 

vi utmanar dem. - Pedagog 2 

 

Miljön är inte så påverkningsbar. Det är mer de traditionella aktiviteterna som är 

påverkningsbara än de typiska Montessori-aktiviteterna. Det kan verka lite fyrkantigt eller är 

det helt enkelt Montessori-inriktat. Materialet och de sex områdena, motorik, kultur, 

kreativitet, språk och matematik, är förskolans medel men pedagogens tankesätt är 

pedagogiken. 

På planeringarna kollar arbetslaget över strävansmålen samt om alla barn blivit erbjudna alla 

aktiviteter. Har ett barn exempelvis inte varit i ateljén på en månad erbjuds det barnet att gå 

dit. Tackar det nej erbjuds de igen senare. Kanske barnet inte var moget för just den 

aktiviteten just då.  
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Det finns en fast punkt varje dag med samling då det jobbas med omarbetat Bornholms-

material om språk. Alla får tillgång till att leka lekar runt sin språkliga medvetenhet. 

Pedagogen har valt att alla barn behöver få tillgång till det materialet av den anledningen att 

de har nytta av det i förskoleklass. 

Barnen får inflytande genom att pedagogerna försöker ge barnen tid men den räcker inte 

riktigt till alltid. Genom att lägga schema så att de flesta pedagogerna arbetar på förmiddagen 

när aktiviteterna oftast sker finns det möjlighet till att ge barnen mer tid. Enligt Montessori får 

man inte avbryta utan ska observera, får inte säga nej eller att något är fel. 

Pedagogerna jobbar mycket med att låta barnen ta ansvar för det material som barnen tar 

fram, likaså sa de att trivselmiljön på förskolan var viktig och sa då att det var viktigt att 

barnen förstod att de inte skulle störa andra barn när de jobbade. Utan att barnen gick förbi 

varandra utan att störa. På frågan om hur varför barn ska ges möjlighet till inflytande, så sa 

pedagog 2 att det handlade om barnets självkänsla. För genom att låta barnen vara delaktiga i 

förskolans verksamhet, så upplevde de att barnet växte och fick en bättre självkänsla. 

 

När det gällde hur man kan ge barnen möjlighet till inflytande, så svarade båda pedagogerna 

att det var viktigt att ha samtal med barnen. Att man fick fram deras åsikter för att kunna 

lägga upp planering som utgår ifrån barnens tankar och tycken. Samtliga intervjupersoner 

argumenterade för att barnen gavs inflytande på förskolan bland annat genom att de själva 

bestämde när de ville äta frukt. Likaså hade de provat att låta barnen själva bestämma när de 

ville gå ut eller inte. Men där hade föräldrarna tyckt på att barnen skulle ha en stund ute, så 

pedagogerna hade tänkt om och funderar på om de ska återinföra det eller inte. 

 

Att barnen har inflytande nämnde pedagogerna att man kunde se i barnens val av aktiviteter 

på förskolan. Barnen valde nämligen själva vad de ville leka, jobba med eller undersöka. 

Pedagogerna pratade mycket om att i de dagliga samlingarna ges barnen möjlighet till att 

uttrycka sina tankar och åsikter och komma med förslag till förskolan. Likaså valde barnen 

om de ville vara själva eller med andra. Pedagogerna jobbade mycket med att förstärka 

barnens förståelse för att inte störa och förstöra för de andra barnen. Barnen får själva 

bestämma vad de vill ska tillagas på deras födelsedag, främst de äldre barnen. De yngre ges 

möjlighet att bestämma vilken frukt de vill bjuda på. Likaså ges barnen möjlighet till att välja 

vilka kläder de ska ha för utevistelsen, på så sätt menade pedagogerna på att barnen lärde sig 

vilka kläder som lämpade sig bäst för väderleken. Varje år har de utflykt på förskolan och där 

har barnen varit delaktiga och tillsammans med pedagogerna bestämt vart man ska gå.  

Pedagogerna pratade mycket om barnens fria val som fanns på förskolan. Om hur barnen fick 

tillfälle varje förmiddag att välja vad de ville göra och pedagogerna stod till förfogande att 

hjälpa barnen. 
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8.3 Sammanfattning av Resultat 

 

 

 

 

 

Förskola Hur tänker pedagogerna kring barns 

inflytande? 

Hur arbetar förskolorna med barns  

inflytande och demokrati? 

Reggio Emilia  Anpassat efter barnets förmåga. Inflytande 

skapar bättre självkänsla. Genom att få 

uttrycka tankar och åsikter ges möjlighet till 

reflektion. Viktigt att medvetandegöra 

barnen om varför de ska ha inflytande. 

Inflytande leder till olika demokratiska 

processer. Det utmanar pedagogen att tänka 

annorlunda och mer positivt. Samtala med 

barnen och observera för att planera 

verksamhet efter barnens intressen.  Barnen 

ska ha inflytande över allt med pedagogens 
vägledning. Samtal ska föras med barnen för 

att medvetandegöra vad inflytande är. 

Inflytande skapar bättre självkänsla.  Samtala 

med barnen och observera för att planera 

verksamhet efter barnens intressen. 

Barnen väljer själva aktivitet. De försöker att ändra 

sitt arbetssätt, bli mer tillåtande.  Miljön är 

föränderlig efter barnens behov och intressen. 

Arbetslaget reflekterar och planerar verksamheten 

efter barnens visade intressen. Trivselregler görs 

av barnen. Barnen är delaktiga i konfliktlösningar. 

Barnen har inflytande över ex påklädning vid 

utevistelse och får sedan skapa erfarenheter utifrån 

det.  En pedagog har en mindre grupp barn, där 

barnen bestämt innehållet. Informationsblad till 

vårdnadshavarna som barnen bestämt innehållet i. 
Synliggöra barnens demokratiska beslut. Miljön är 

föränderlig efter barnen intressen och behov. 

Reflektion i arbetslaget. Vara tillåtande som 

pedagog. Trivselregler görs av barnen 

(kompisregler). 

 

Montessori  Inflytande skapar en stark självkänsla. 

Förskolan skolar barnen inför en värld där 

man ska samarbeta, demokrati. Barnen ska få 

uttrycka sina åsikter men fungera som grupp. 

Allt material ska finnas på barnens nivå. 

Barnet ska inte vara beroende av en vuxen. 

Ordning och reda på material så barnen kan 

se vad som finns och på så sätt välja fritt vad 
de vill arbeta med. Ett ex av varje material 

för att barnen ska lära sig vänta på sin tur. 

Barnen får själva välja om de vill ha sällskap 

av en kompis eller vuxen, tillåtet att säga nej. 

Medvetandegöra barnen om vad inflytande 

är.  Barnen ska vara delaktiga i planeringen. 

Pedagogen ska ge barnet tid till att avsluta. 

Samtal ska föras med barnet för att ta reda på 

vad barnet är intresserat av, hur det tänker 

och vad det har för åsikter. Inflytande skapar 

stark självkänsla. 

Barnen väljer själva vad de vill jobba med. Barnen 

tar ansvar över materialet. Barnen styr och väljer 

val i det tänkta temat.  Barnen tillåts oftast att 

själva bestämma om de vill delta i aktiviteter eller 

inte. Barnen gör trivselregler tillsammans med 

pedagogerna. Dokumentation synliggör bl.a. 

barnens delaktighet. Materialet är föränderligt. 

Pedagogerna ger barnen tid till att avsluta och 
utforska.  Årlig utflykt där barnen deltog i 

planeringen. Göra barnen ansvarstagande.  

Samtal/intervjuer förs med barnen. Barnen tar 

ansvar över materialet. Barnen väljer själva vad de 

vill arbeta med. På samlingarna får barnen lyfta 

fram sina tankar och åsikter.  Barnen har inflytande 

över ex påklädning vid utevistelse. 
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Barnet 

Stärkt självkänsla 

Uttrycka 
tankar/åsikter 

Göra egna val 
material/kompisar 

Inbjudande miljö 

8.4 Likheter och skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessori- pedagogernas tankar 

och arbetssätt 

 Likheter  

Hur pedagogerna 

tänker 

Skillnader  

Hur pedagogerna 

tänker 

Likheter 

 Hur pedagogerna 

jobbar 

Skillnader  

Hur pedagogerna 

jobbar 

Reggio Emilia/ 

Montessori 

Barns självkänsla stärks 

när det får inflytande. 

Barnen får uttrycka sina 
tankar och åsikter. 

Medvetandegöra barnen 

vad inflytande är. 

Samtal ska föras med 

barnen för att planera 

verksamhet efter deras 

intresse. Inflytande 

skapar bättre 

självkänsla. Inflytande 

skapar en strak 

självkänsla. Barnen ska 
få uttrycka sina åsikter. 

3 av 8 ansåg att 

barnen ska var 

delaktiga i 
planering av 

verksamheten. 

Barnen ska ha 

inflytande över det 

de är moget för. 

Barnen ska ha 

inflytande över allt 

med vuxens 

vägledning. 

Materialet ska 

finnas på barnens 
nivå. Barnen ska 

vara delaktiga i 

planeringen. 

Barnen får själva 

välja aktivitet. 

Barnen får själva 
välja vem/vilka de 

vill leka med. 

Inbjudande miljö. 

Arbetslagen 

planerar 

verksamheten efter 

barnens intresse. 

Trivselregler görs 

av barnen. 

Pedagogerna 

försöker vara mer 
tillåtande. 

Föränderlig miljö. 

Barnen får själva 

välja vad de vill 

jobba med. Barnen 

får ta ansvar. 

Barnen är 

delaktiga i 

konfliktlösningar. 
Barnen har 

inflytande över ex 

påklädning vid 

utevistelse. En 

pedagog har en 

mindre grupp barn, 

där barnen bestämt 

innehållet. 

Informationsblad 

där barnen bestämt 

innehållet i. 
Synliggöra barnens 

demokratiska 

beslut. Barnen får 

uttrycka tankar och 

åsikter på 

samlingen. Barns 

har inflytande över 

påklädning. 

 

 

Styrkan i Reggio Emilia pedagogiken och Montessori pedagogiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 
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9. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera det som intervju personerna sagt.  

 

9.1 Hur tänker pedagogerna kring barns inflytande? 

 

På en av de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna menade pedagogerna att inflytande måste 

vara anpassat efter barnens förmåga medan pedagogerna på den andra Reggio Emilia-

inspirerade förskolan ansåg att barn ska ha inflytande över allt med pedagogen som 

vägledare. Johannesen & Sandvik (2012) menar dock att barn inte behöver ha inflytande över 

allt. Det viktiga är att barnet känner att det är en del av gemenskapen där alla ska respekteras 

och inkluderas. Arnér (2009) lyfter det vidare och säger att delaktighet är en förutsättning för 

inflytande. Genom att inkluderas blir barnen delaktiga och tar där ett steg mot möjlighet till 

inflytande. Även Dewey (Andersson, 2001) betonar vikten av att barn måste bli en del av 

gemenskapen för att kunna utvecklas. Barnet lär genom den respons den får från andra barn. 

Alltså behöver barn inte ha inflytande över allt men det är mycket viktigt för barns utveckling 

och lärande samt senare möjlighet till inflytande att få vara delaktig och vara en del av 

gemenskapen. 

 

Pedagogerna ansåg även att genom att låta barn få inflytande kan det bidra till att barnets 

självkänsla och tron på sig själv stärks. Detta är inte något som teorierna styrker däremot 

beskriver Arnér (2009) om hur barn utvecklar en självständighet genom att få känna att de har 

inflytande över sin vardag. Detta är något som även pedagogerna på Montessori-förskolorna 

påpekar. Genom att deras barn själva får välja vilken aktivitet de vill göra samt om de vill 

göra denna aktivitet själv eller tillsammans med en kompis får barnen inflytande samtidigt 

som de utvecklas som självständiga personer. På så sätt utvecklar barnet en trygghet och kan 

börja skapa relationer och samarbeta. 

 

För att kunna se och höra vad barnen uttrycker för tankar och åsikter, funderingar och 

önskningar menar pedagogerna på att de måsta vara lyhörda. Pedagogen måste visa att den 

lyssnar på och ser barnet och bekräfta det genom ord och handling.  Barnet ska få uttrycka 

sina tankar och åsikter och känna att dessa tas på allvar, att andra är intresserade av vad de har 

att säga. Detta är något som pedagogerna på de samtliga förskolorna känner är viktigt. Det är 

först när barnet känner trygghet i att uttrycka sina tankar och åsikter som det har möjlighet att 

påverka. Både Lpfö 98 (rev.10) och Arnér (2009) säger klart och tydligt att det är av största 

vikt att pedagogerna ser, lyssna till och bekräftar barnet för att barnet ska få känna att de kan 

påverka och få ett reellt inflytande i förskolan. På så sätt intar även förskolorna ett 

demokratiskt förhållningssätt (Ekelund, 2011).  

 

Genom att alla barn har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter, vara delaktiga och tycka till, 

får barnen även uppleva att de inte alltid får bestämma. Pedagogerna från en av de Reggio 

Emilia-inspirerade ansåg att det var viktigt att barn förstod detta också. Förskolan ska erbjuda 

barnen flera situationer dagligen där demokratiska beslut måste fattas. Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2006) lyfter situationer så som att vänta på sin tur, lyssna på sin kompis, bli 

lyssnad på, vara med och fatta beslut, ta ansvar över sin miljö och besluta i regler över hur en 
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aktivitet ska se ut. I slutändan kan det bli tal om ett majoritetsbeslut vilket kan leda till något 

bra. Det ligger på förskolans ansvar att fostra barnen till ansvarskännande, goda demokratiska 

medborgare (Lpfö 98 rev.10). Detta är inte en roll som de föds in i utan måste vägledas i 

(Jonsson & Roth, 2003). Reggio Emilia-inspirerade förskolorna samt en pedagog känner även 

att den vuxne kan utmana sig själv genom att testa att svara ja istället för nej när barn kommer 

med frågor eller förslag samt utmana sig själv genom att inte förkomma barnen med svar. 

Ekelund (2011) trycker på just detta, att pedagogen ska reflektera över sin maktposition. Som 

pedagog bör du undvika att använda ordet ”nej” då barnen vid sådana situationer kan känna 

en omöjlighet att få påverka. Genom att säga till exempel ”ja, vilken bra idé. Vi kan testa att 

göra det efter…” får barnet känna att det har blivit lyssnat på, fått påverka även om det inte 

gick att genomföra just då (a.a). 

 

9.2 Hur arbetar förskolorna med barns inflytande och demokrati? 

 

Pedagogerna på de båda Montessori-förskolorna menar att genom att de låta barnen själva 

välja vilken aktivitet eller vilket material samt vem man vill leka med ger förskolan barnen 

möjlighet till inflytande, vilket är just förskollärarens och arbetslagets ansvar. De ska ansvara 

för att varje barn får möjlighet till ett reellt inflytande samt utvecklar en vilja att ha inflytande 

på förskolan genom att erbjuda former där barnen ges möjlighet till att uttrycka sig och visa 

vad de tycker är meningsfull och roligt (Skolverket, 2005, Lpfö 98 rev.10).  

 

Montessori-förskola nämnde att det var barnen som beslöt om de gemensamma 

trivselreglerna. En Reggio Emilia-förskola berättade också om att barnen flera gånger 

dagligen fick vara med och fatta demokratiska beslut de ofta använde sig av 

majoritetsprincipen. Något som de båda förskolorna även lyfte som kunde vara ett problem 

när det kom till barns inflytande var hur medvetna barn var kring sitt inflytande samt hur en 

demokrati fungerar. De menade att de som pedagoger måste bli bättre på att medvetandegöra 

barnen krig sitt inflytande samt vad demokrati innebär. Lpfö 98 rev. 10 säger att förskolan ska 

lägga grunden för att barn ska förstå vad demokrati är och genom att få lära sig ta ansvar, 

uttrycka sina behov och intressen kan barnet bli en demokratisk medborgare (Lpfö 98 rev.10). 

 

Reglerna som barnen skapar tillsammans hänvisas till vid behov och de vuxna påminner om 

att det är barnen själva som skapat dem. När konflikter uppstår får barnen själva ha inflytande 

över hur konflikten kan lösas. På så sätt blir de delaktiga, får inflytande och lär sig ta ansvar 

och stå för sina handlingar och ord. Detta kan liknas vid en deliberativ demokrati. Genom att 

samtala, föra diskussioner, lyssna till varandra, tillsammans lösa konflikter och komma fram 

till en lösning samt respektera varandras olika åsikter kan man se att förskolan vilar på en 

demokratisk grund (Premfors & Roth, 2004, Englund, 2000).  

 

I läroplanen för förskolan står uttryckligen att det är barnens behov och intressen som barnen 

på sina sätt ger uttryck för som ska vara grunden till hur miljön på förskolan utformas och hur 

pedagogerna planerar verksamheten (Lpfö 98 rev.10). Alla de berörda förskolorna har vid 

intervjuerna lyft att de låter barnen genom observationer, intervjuer och samtal påverka 

planeringen av verksamheten och att deras barn på så vis haft inflytande. Men vissa menar 
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ändå att mycket har varit styrt. På någon förskola är det förskolechefen som har bestämt vilket 

tema gruppen ska arbeta med. På så sätt har barnen inte alls fått vara delaktiga eller haft 

inflytande över vad som ska utforskas. Dock har pedagogerna låtit barnens intresse styr hur 

temat tagit sin gång, hur det har utvecklats. Några pedagoger tyckte det var lättare att själva 

bestämma tema då det blir så många olika tankar och förslag när det kommer från barnen. En 

förskola valde tema just efter barnens intresse för dem menar att även om bara ett par barn 

visar intresse för detta kan pedagogerna samt barnen med sitt engagemang locka de andra 

barnen till att bli nyfikna. Alla måste inte ha inflytande över vilket tema som ska arbetas med 

vilket även Johannesen & Sandvik (2012) säger. När det kommer till miljöns utformning ser 

det lite olika ut. De Reggio Emilia-inspirerade förskolorna menar på att deras miljö utformas 

helt efter vad barnen är intresserade av, vad barnen har för behov och efterfrågar. De 

Montessori-inspirerade förskolorna har en mer statisk miljö men menar på att genom att 

barnen får välja fritt vad de vill arbeta med under dagen har de ändå inflytande över miljön. 

Dessutom byter de ut material eller presenterar det på nytt om de märker att det inte finns 

något intresse för det. I kapitlet om barns inflytande på förskolan i Lpfö 98 rev. 10 står 

uttryckligen att det är barnens behov och intressen som barnen på sina sätt ger uttryck för 

som ska vara grunden till hur miljön på förskolan utformas och hur pedagogerna planerar 

verksamheten (Lpfö 98 rev 10). Reggio Emilia-pedagogiken och Montessori-pedagogiken 

tänker olika kring hur miljön ska utformas. Att Montessori har en mer statisk miljö behöver 

inte innebära att barnen inte har inflytande över den. Som pedagogerna påpekade är det 

barnens intresse och behov som styr vilket material som ska ligga framme eller eventuellt 

bytas ut. För Montessori är det pedagogiska material som ska finnas tillgängligt för att utmana 

barnet och dess utveckling (Gedin & Sjöblom, 1995). Reggio Emilia talar istället om de tre 

miljöerna, pedagogen, barnet och miljön (rummen) som det viktiga (Andersson, 2001).   
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10. Diskussion 

10.1 Resultatdiskussion 

 
Det har varit väldigt intressant att skriva denna uppsats. Många tankar och funderingar har 

växt fram under resans gång särskilt när vi började sätta oss in i de olika styrdokument, den 

forskning samt litteratur som använts i uppsatsen.  

 

10.1.1 Hur tänker pedagogerna kring barns inflytande? 

 

Det var intressant att få ta del av vad den enskilde pedagogen tyckte om och ansåg vara barns 

inflytande. Pedagogerna hade alla liknande tankar kring hur barn kan få inflytande på 

förskolan. Flera utav deras tankar kunde kopplas tillbaka på den läroplan, Lpfö 98 rev. 10, 

som förskolan arbetar efter. Till exempel ansåg de alla att varje barn har rätt att uttrycka sina 

tankar och åsikter. Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.10, 2010) säger att förskolan ska sträva 

efter att alla barn utvecklar just sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Det som 

förundrar oss är att när vi ställde frågan till pedagogerna varför barn ska ha möjlighet till 

inflytande så var det inte någon utav dem som återkopplade detta till demokrati. Dock var det 

några av pedagogerna som tog upp det senare i intervjun att det är förskolans uppdrag att 

fostra barnen till demokratiska medborgare. Det vi funderar på är om pedagogens uppdrag 

inte är helt tydligt, eller rättare sagt, bakgrunden till pedagogens uppdrag. Varför ska 

pedagogen ge barn möjlighet till inflytande? Det kan också vara så att frågan var för svår, att 

syftet med frågan inte var tydligt eller att pedagogen hade behövt mer tid till att fundera på 

frågan. 

 

10.1.2 Hur arbetar förskolorna med barns inflytande och demokrati? 

 

De två olika pedagogiska inriktningarna har båda barnens inflytande i fokus men enligt fakta 

som finns kring de olika inriktningarna så ska de arbeta helt olika. Därför blev resultatet av 

vår undersökning ganska intressant. Allihop ansåg att barnen hade inflytande över sin vardag 

på förskolan. Det vi reflekterade över var att det ibland var så att barnen fick valmöjligheter 

eller ibland inte ens har något val men ändå ansågs ha inflytande. Ibland verkade det även 

vara pedagogen som avgjorde när det var dags för barnen att välja. Hur pedagoger tolkar 

begreppet inflytande är individuellt. Vi tänker att begreppet kanske bör diskuteras många 

gånger i arbetslagen, med förskolechefen eller i något annat forum för att vändas ut och in på? 

Kan barn få reellt inflytande på förskolan innan arbetslaget har en gemensam syn på vad 

inflytande är? 

 

På någon förskola fanns det dock demokratiska principer som styrde vilket är ett sätt att få 

barnen att förstå hur en demokratiprocess kan fungera. Men det intressanta var hur 

pedagogerna ansåg att barnen hade inflytande när de fick välja mellan två redan 

förutbestämda aktiviteter. På ett par förskolor var det förskolechefen eller pedagogerna som 

bestämt tema som barnen skulle arbeta med på grund av att det skulle ta för lång tid att hitta 

ett tema om alla barnen skulle få bestämma. Men måste alla barnen bestämma? Som 

Johannesen & Sandvik (2012) skriver måste inte alla vara med och bestämma. Kan det 
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fungera om man går efter ett eller ett par barns intresse och sedan med kreativitet och lust 

lockar fram en nyfikenhet och lust hos de andra barnen?  

 

Det som pedagogerna pratade om, oavsett pedagogisk inriktning på förskola var hur viktig 

miljön var för barns utveckling. Det var spännande att ta del av hur pedagogerna på Reggio 

Emilia förskolorna ansåg att miljön kunde ändras efter barngruppen, medan på Montessori-

förskolorna är miljön förberedd och det är endast det pedagogiska materialet som byts ut. 

Oavsett pedagogisk inriktning hade barnen inflytande över miljön. Barnen kanske inte var 

medvetna om det, men det handlade om vilket material som barnen visade intresse för det fick 

vara kvar medan det andra materialet byttes ut.   

 

Som sagt är det många tankar som väckts under arbetets gång, hos oss och kanske hos de 

intervjuade pedagogerna. Detta var några utan dem. Vi är övertygade om att de all gör ett 

fantastiskt arbete på sina arbetsplatser och att barnen de arbetar med kommer bli goda 

demokratiska medborgare. Kanske har vi bidragit till att de blir mer medvetna om varför barn 

ska ha inflytande och hur de kan få inflytande. De måste inte ha inflytande över allt men de 

kanske kan få möjlighet till mer reellt inflytande än vad de har idag istället för valmöjligheter.  

 

10.2 Metoddiskussion 

 

I urvalet valde vi att endast vända oss till att intervjua åtta stycken förskollärare, då de har 

likvärdiga utbildningar och ska vara väl insatta i våra styrdokument. Detta för att få en mer 

jämförbar empiri än om vi valt att intervjua flera yrkeskategorier. Genom att intervjua 

barnskötare och/eller förskolechefer kunde eventuellt liknande empiri framkommit eller 

kanske också andra infallsvinklar. Detta hade kunnat vara intressant då flera barnskötare 

oftast har lång erfarenhet i sitt yrke och som förskolechef har man tydliga tankar kring 

utvecklingsarbetet på förskolan.  

 

Hälften av intervjuerna spelades in och hälften av intervjuerna antecknades under intervjuns 

gång. Detta kan ha fått konsekvenser för empiriinsamlandet då det inspelade materialet har 

fler ord sagda än vad man som skribent hinner skriva ner. Likaså kan man på det inspelade 

materialet höra tonlägen man inte kan se/höra på det nedskrivna. Hade vi haft alla åtta 

intervjuerna inspelade hade vi kanske fått en bredare empiriinsamling. Konsekvensen som 

intervjuerna fått nu är att de är olika utförda, eftersom hälften är utförda skriftligt och hälften 

av intervjuerna är inspelade. Repstad (2007) menar att genom att spela in intervjun, så kan 

intervjuaren koncentrera sig på den som blir intervjuad istället för att koncentrera sig på att 

skriva. Men Repstad (2007) menar också att det finns nackdelar med inspelade samtal. Vissa 

blir konstlade i sina samtal när samtalen spelas in och det gäller både den som intervjuas och 

den som blir intervjuad. Så frågan är om vi hade fått andra svar om vi endast använt oss av en 

metod för empiriinsamling? 

 

När vi frågade efter personer som ville bli intervjuade, så var det en som inte återkom med 

något svar. Kan det ha varit en otydlig inbjudan ifrån oss eller ville inte den tillfrågade men 

ville inget säga? Att förfrågan gick ut i samband med att flera skulle gå på semester eller 
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redan hade gått på semester kan också ha spelat roll. 
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11. Vidare forskning 

Det var intressant att följa förskollärare ifrån olika pedagogiska inriktningar. Det skulle vara 

intressant att göra en djupare undersökning genom att låta fler förskolor ligga till grund för 

empirin. Genom att intervjua fler pedagoger på fler förskolor blir empirin mer gedigen och 

resultatet eventuellt annorlunda. Det som också kan vara intressant att forska vidare om, är att 

jämföra olika yrkeskategorier på förskolan. Vilken skillnad gör utbildning i pedagogens tänk? 

Det som också hade varit intressant att forska vidare om, är hur förskollärare ser på barns 

inflytande idag gentemot hur det såg ut för cirka 20 år sedan samt hur förutsättningarna har 

förändrats genom åren. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Pedagogernas/lärarnas syn, attityd, inställning, uppfattning till barns inflytande. 

 

Hur tänker du kring barn och inflytande? 

Hur tänker du kring kap. 2:3 om barns inflytande i Lpfö 98 rev. 2010? 

Varför ska barn ha möjlighet till inflytande? 

Hur kan/bör man ge barn möjlighet till inflytande? 

 

Hur arbetar förskolorna med inflytande? 

 

Ger ni barnen möjlighet till inflytande? 

Hur kan man se att barnen har inflytande på er förskola? 

Vilka möjligheter till inflytande finns hos er? 

Vilka hinder till inflytande finns hos er? 

Hur arbetar ni i förhållande till kap 2.3 i Lpfö 98 rev. 2010? 
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Bilaga 2 

Mail 1. 

Hej! 

Jag heter Maria Midkvist och läser mitt sista år på Lärarutbildningen mot förskola och 

förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller nu på att skriva examensarbetet som ska 

handla om pedagogers syn på barns inflytande. Syftet är också att jämföra om det finns några 

likheter/skillnader på hur pedagoger tänker på en Reggio Emilia inspirerad förskola och en 

Montessori förskola.  

Jag undrar därför om det finns två pedagoger på er förskola som skulle kunna tänka sig att 

ställa upp att bli intervjuade. Intervjun kommer sen att omarbetas och den ursprungliga 

intervjun kommer inte att visas för någon annan och endast användas av mig. Min 

studiekamrat gör likadana intervjuer i Älmhults kommun. Därefter ser vi också om det finns 

några skillnader/likheter kommunerna emellan. 

Ni får gärna höra av er till mig om ni vill ställa upp på detta eller om ni undrar något. 

På xxxxxxxxxx eller xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar  

Maria Midkvist 
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Bilaga 3 

Mail 2. 

Hej! 

Mitt namn är Emma Pettersson och jag läser mitt sista år på Lärarutbildningen mot förskola 

och förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska tillsammans med en studiekamrat 

skriva ett examensarbete som ska handla om pedagogers syn på barns inflytande. Syftet är 

också att jämföra om det finns några likheter/skillnader på hur pedagoger tänker på en Reggio 

Emilia-inspirerad förskola och en Montessori-förskola.  

Jag undrar om det finns två pedagoger på er förskola som skulle kunna tänka sig att ställa upp 

att bli intervjuade till materialet i vårt examensarbete. Intervjun kommer att omarbetas och 

den ursprungliga intervjun kommer inte att visas för någon annan utan endast användas av 

mig. Min studiekamrat gör likadana intervjuer i en annan kommun. Därefter ser vi också om 

det finns några skillnader/likheter kommunerna emellan. 

Ni får gärna höra av er till mig om ni vill ställa upp på detta eller om ni undrar något. 

På xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar  

Emma Pettersson 

 


