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Abstrakt 
 

Childrens ability to influence in preschool – A question of educators child perspective? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur yngre barns möjlighet till inflytande visar sig i 

olika sammanhang i förskolan så som vid fri lek, samling, måltid och vila. Samt hur 

olika barnsyn har betydelse för barns möjlighet till inflytande. Resultatet grundar sig på 

observationer och intervjuer med barn och personal på en förskoleavdelning för barn i 

åldern 1-3. 

 

Förskolan har genom åren influerats av olika sorters pedagogik beroende på vilka rön 

som för tillfället varit rådande från forskarna. I dagens förskolor har inflytande fått 

större utrymme och blivit till en rättighet för verksamhetens barn. I förskolans Läroplan, 

(Lpfö 98, rev 2010) finns ett särskilt kapitel som belyser vikten av inflytande. Där går 

bland annat att läsa att det är pedagogernas ansvar att se till så att barnen får ett reellt 

inflytande på både innehållet i verksamheten samt även på arbetssättet. Detta bidrar till 

att inflytande har blivit en aktuell fråga inom förskolans verksamhet. 

 

I studien visar det sig att pedagogerna har en flexibel barnsyn och att detta är något som 

har betydelse för barnens möjlighet till inflytande. Pedagogernas barnsyn förändrar sig 

beroende på vilken situation de befinner sig i. Vid till exempel fri lek så är pedagogerna 

väldigt öppna för att barnen ska få vara med och erbjudas chans till att påverka och 

erbjuder därför barnen stor möjlighet till inflytande. Tittar man istället på samlingarna 

så är det mer sällan som pedagogerna ser att det finns utrymme för barnens inflytande. 

Tidigare forskning betonar att speciellt yngre barn har ett omvårdnadsbehov som gör att 

pedagogerna inte alltid kan låta barnen få inflytande i alla situationer och att detta ibland 

leder till en barnsyn där de utgår ifrån att vuxna vet bäst, istället för att inta barnens 

perspektiv och aktivt arbeta med att låta dem få inflytande i verksamheten i alla 

situationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
 

Barns inflytande, förskola, being, becoming, barnsyn, barn perspektiv, barnsperspektiv. 



 

 

ii 

Tack 
 

Jag vill rikta ett stort tack till den förskoleavdelning där jag fått möjligheten att utföra de 

observationer och intervjuer som bidragit till denna studie. Jag vill även ge ett stort tack 

till min handledare som alltid har funnits där med snabb respons då jag behövt ventilera 

idéer för att komma vidare i mitt arbete! 
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1 Inledning 
 

Vad är meningen med livet? Det är en fråga som sällan får ett och samma svar. Att alla 

vill ha ett meningsfullt liv är vi nog överens om. Men vad är då ett meningsfullt liv? Jag 

ställer meningsfull i relation till när man får chansen att känna att man tillför något, när 

man känner att man betyder något, när man känner att man gör skillnad. Moira von 

Wright (2009) beskriver två begrepp som jag anser är något som liknar detta. Inflytande 

och delaktighet. Inflytande och delaktighet är enligt von Wright (2009) när man blir 

hörd, bekräftad och att det man sagt eller gjort betänks, att man blir erkänd och att ens 

närvaro är av betydelse. Detta var ett led i mina tankar när jag kom fram till att jag ville 

göra en studie angående yngre barns möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. 

 

I läroplanen för förskolan (98 rev 2010) finns ett kapitel framtaget gällande barns 

inflytande. Förskolans styrdokument framskriver tydligt att barnen ska vara delaktiga, 

att de ska få påverka och de ska ges reellt inflytande (Lpfö 98 rev 2010). När det tydligt 

framgår att barns inflytande är viktigt och ska finnas som en naturlig del i 

verksamheten, varför visar då studier på att barnen upplever att de har lite, eller inget 

inflytande. Enligt Arnér och Tellgren (2006) vill barnen ha mer inflytande och de tycker 

det är tråkigt när alla vuxenregler står i vägen för deras lekförslag. Det har även visats i 

forskning att det är av stor vikt att barnen istället för att vara passiva åskådare, ska vara 

delaktiga och engagerade i det dem gör för att de ska lära sig det i en djupare mening 

(Utbildningsdepartementet 2003). 

 

Elever med erfarenhet av inflytande klarar bättre att göra egna val, söka 

information, lära av varandra, diskutera innehåll och ta reda på hur man 

når kunskap, att samarbeta och ta ställning till undervisnings innehåll. 

(Utbildningsdepartementet 2003:11) 
 

 

Studien är tänkt att undersöka hur de yngsta barnens möjlighet till inflytande visar sig i 

förskolan samt hur pedagogerna beskriver barns inflytande på förskolan. Detta med 

utgångspunkt från att barn vill ha inflytande och att de lär bättre och på djupet när de får 

inflytande. Studien betraktar även pedagogernas olika barnsyn och om den är av 

betydelse för barns möjlighet till inflytande då Arnér & Tellgren (2006) tar upp att barn 

anser att de vuxnas regler står i vägen för deras inflytande. Som metodval kommer jag 

att använda mig både av observationer och intervjuer för att resultatet ska bli så givande 

som möjligt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

 Syfte 
 

Syftet är att utifrån de utvecklingsteoretiska begreppen being och becoming undersöka 

yngre barns inflytande i förskolan. 

 

 

 Frågeställningar 

 Hur visar sig barnens inflytande i fri lek, samlingar, måltider och vila? 

 Hur beskriver pedagoger barns inflytande på förskolan? 
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3 Bakgrund 
 

Det övergripande intresset i studien är att undersöka hur de yngsta barnens inflytande 

visar sig i förskolan. Först följer en kortare redogörelse för utvecklingen som lett till att 

barns inflytande idag är av stor vikt och anses vara av värde. Det vill säga vad som 

bidragit till att vi fått en läroplan (Lpfö 98 rev 2010), som har ett så tydligt pedagogiskt 

innehåll, där den bland annat beskriver vikten av individens inflytande i verksamheten.  

 

 

 Verksamhetens individanpassning 
 

Vårt behov av att någon annan än vi själva skulle fostra våra barn växte i Sverige fram 

redan i mitten av 1800-talet, men har ökat markant i omgångar sedan dess. Dessa 

ökningar har i första hand berott på ett ökat behov av kvinnlig arbetskraft i samhället 

(Rubinstein Reich 1996). Under högkonjunkturen på 1960-talet var behovet av 

barnomsorg större än någonsin tidigare och 1968 beställdes en utredning som skulle 

titta på verksamhetens pedagogiska innehåll (Martin Korpi 2012). Vid ungefär samma 

tid som barnstugeutredning genomfördes skedde ett paradigmskifte inom barns 

utvecklingspsykologi där några av de fundamentala grunduppfattningar angående hur 

barns utveckling ska förstås förändrades. Vi gick från Piagets stadieanpassade 

utvecklingsteori till Vygotskijs mer sociala individanpassade utvecklingsteori 

(Evenshaug & Hallen 2001). Det är dessa teorier som relateras till vilken barnsyn vi har. 

Utredningen presenterade dessa utvecklingspsykologiska teorier som gjorde att 

förskolan fick en mer vetenskaplig och pedagogisk syn på sig. De teorier som 

presenterades blev sedan vägledande för hur pedagogerna skulle utveckla verksamheten 

(Persson 1991). Barnstugeutredningen syftade till att med kraft förbättra pedagogiken så 

att alla barn skulle få likvärdiga uppväxtvillkor och att verksamheten skulle 

demokratiseras (Martin Korpi 2012).  

 

1990 ratificerade Sverige barnkonventionen, alla barns rättigheter erkänns och detta är 

något som starkt kommer att påverka hur Läroplanen formuleras i framtiden (Statens 

skolverk 1994). 1998 blir förskolan en egen skolform och erhåller då sin första Läroplan 

Lpfö 98. (Martin Korpi 2012). 

 

Läroplanen (Lpfö 98) är starkt påverkad av barns rättigheter från barnkonventionen 

(statens skolverk 1994). Det syns även tydliga spår från de utvecklingsteorier som 

barnstugeutredningens värdegrund vilar på. Det framskrivs tydligt i läroplanen att 

barnen är individer som alla ska ha rätt att utvecklas efter deras egen bästa förmåga 

(Lpfö 98 rev 2010). 

 

Vårt sätt att se på barn har förändrats genom tiderna. Vi har haft flera olika 

förhållningssätt gentemot barn, beroende på vad samhällets utveckling har fört med sig. 

Vår barnsyn har förändrats. Våra barnsyner inbegriper bland annat vad vi vuxna anser är 

viktigt för barnen. Vilken barnsyn pedagogerna har är en av de saker som kan påverka 

möjligheten till barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel lyfts några tidigare forskningsresultat som anses relevanta för studien. De 

valda forskningsresultaten handlar om inflytande samt några av fördelarna med att ge 

barn inflytande. Även några av de ställningstaganden och svårigheter som uppstår i 

arbetet när pedagogerna ska ge barn möjlighet till inflytande i verksamheten lyfts. 

 

 

 Inflytande är ansvar 
 

Gunvor Selberg (2001) har genomfört en undersökning som visar att barn lär när de 

själva får genomföra uppgifter och själva söka svaret på sina frågor. Hon kom fram till 

att barn som ges möjligheten till stort inflytande trivs bättre i verksamheten och känner 

att deras tillvaro i verksamheten är meningsfull (ibid). 

 

Inflytande är av stor vikt, men hur? Ska pedagogerna endast vara med i verksamheten 

som passiva åskådare redo att ingripa vid olyckliga tillbud? Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) tar upp att i förskolan har de vuxna ett stort ansvar. Att göra barnen delaktiga 

och låta dem få inflytande handlar inte om att säga upp vår egen skyldighet till ansvar. 

Vi får aldrig överge barnen och överlämna allt åt dem att besluta om. Vi ska däremot 

bjuda in barnen att vara med och påverka verksamheten, att vara delaktiga och ha 

inflytande (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Först tänker jag att detta skulle kunna 

upplevas som en svårighet som leder till osäkerhet hos vissa pedagoger med tanke på de 

olika debatter som förs om vår tids curlingbarn. Det vill säga hur mycket inflytande kan 

vi ge barnen innan det går för långt? Men inflytande är inte att likna med att barnen får 

som de vill och slipper allt arbete och alla konsekvenser. Inflytande är tvärtemot lika 

med stort ansvar. Kristina Westlund (2011) tar upp den balansgång som pedagogerna 

måste ta hänsyn till vad gäller hur stort inflytande barnen mår väl av att få, hon nämner 

även debatter från dagstidningar om att det ibland läggs ett allt för stort ansvar på 

barnens axlar, att de får ta beslut som de inte är mogna för. Lpfö 98 (rev 2010) står det 

att vi ska hjälpa barnen att utveckla förmågor som att ta ansvar och utöva inflytande, det 

står inte att de är redo att axla allt ansvar, och fatta alla beslut själva på en gång. 

 

Om pedagogerna släpper sitt ansvar och lämnar över allt till barnen att besluta om, 

skapas det enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) en osäker förskola. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) skriver vidare att delaktighet inte innebär att alla får göra som de själva 

önskar, utan om att skapa en miljö där alla får tänka fritt och får respekt för sina åsikter. 

Det är pedagoger som ska skapa denna miljö och det sker delvis genom att hålla 

diskussionen om vad pedagogrollen och delaktighet innebär för alltid levande i 

förskolan (Åberg & Lenz Taguchi 2005).  

 

 

 Inflytande under vuxnas villkor 
 

De yngsta barnens första möte med demokratiska värden är enligt Samuelsson & 

Sheridan (2006) när de bestämmer själva vad de vill eller inte vill äta. Vad gäller de lite 

äldre barnen skriver Dolk (2013) att ett relativt vanligt sätt att försöka öka barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten är att starta ett så kallat barnråd på förskolan. 

Dolk (2013) tar även upp att barnrådet tyvärr inte är något barnen får välja själva om de 

ska delta i, och när ett barn vill avsluta och lämna mötet blir det tillsagt att stanna kvar 
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och sitta still. Barnrådet blir i dessa fall enligt Dolk (2013) mer ett synliggörande av de 

maktskillnader som råder mellan barnen och pedagogerna. Varför hålls då dessa barnråd 

om de ändå inte ger barnen reellt inflytande? Dolk (2013) talar om att det kan bero på 

hur pedagogerna ser på barnen, vilken barnsyn som speglas. Hon tar upp begreppen 

being och becoming. Där being står för att se barnet här och nu, och becoming för vad 

barnet kommer utvecklas till, en vuxen. Dolk (2013) antar då att de vuxnas intentioner 

med barnråden kan vara att se råden som en träning inför vuxenlivet. Barnen lär sig hur 

man agerar på ett demokratiskt möte och i den meningen blir det senare till ett värde för 

barnen. Dolk (2013) uttalar dock att risken med detta blir att barnen i bristen på 

inflytande tycker att de inte har någon möjlighet att påverka och då bildar uppfattningen 

att demokrati inte är något för dem (ibid). 

 

Dolk (2013) refererar till flera olika författare som liksom hon själv kommit fram till att 

inflytandet och delaktigheten som inte sker inom de givna ramarna och med de normer 

och värden som redan finns eller i samspel med pedagogens intentioner, så har barnen 

väldigt liten eller obefintlig chans att få påverka (ibid). Oftast är delaktighet och 

inflytande något som måste förtjänas i verksamheten. När barnen lärt sig tyda de 

oskrivna regler som finns och lärt sig förhålla sina önskningar innanför de ramarna så 

belönas de med att få ha inflytande (Dolk 2013).  

 

Det kan tänkas att även den dolda läroplanen som Donald Broady (1981) skriver om är 

något som har betydelse för barnens chans till inflytande. Att de outtalade krav och mål 

som finns, till exempel om att barnen ska kunna sitta still, vänta på sin tur och att 

ständigt bli avbrutna, har betydelse för pedagogernas sätt att bemöta barnens initiativ till 

att utöva inflytande. Dessa krav och mål är något som Broady menar behövs för att 

barnen senare villigt och utan protest ska kunna fungera i det samhälle som vi lever i 

(ibid). Man skulle kunna se det så att barnen får mer inflytande vartefter de utvecklas till 

att följa de normer pedagogerna anser gör att de blir till sådana vuxna som samhället 

efterfrågar. Det är enkelt att se detta som något negativt och fel men att saker har dubbla 

budskap är något som även Samuelsson & Sheridan (2006) tar upp. Enligt 

styrdokumenten (Lpfö 98 rev 2010) handlar barns inflytande inte bara om individens 

utveckling utan även om samhällets välfärd. Med anledning av detta måste pedagogen 

inte enbart ha barnens perspektiv i åtanke vid beslutsfattande utan även ha ett 

samhällsperspektiv då en del av pedagogernas uppdrag är att fostra demokratiska 

medborgare. 

 

Något att tänka på enligt Dolk (2013) är att barn har många regler och ramar att förhålla 

sig till i förskolan. Men om man ser till styrdokument och förväntningar på den vuxne 

så har pedagogen ett minst lika snävt utrymme att påverka verksamheten efter egna fria 

val (ibid). Detta kan enligt Dolk (2013) skapa en rädsla för att ta egna beslut utan att 

först kontrollera det med kollegerna först, detta för att inte uppfattas som oprofessionell 

(ibid). Arnér (2009) påpekar att pedagoger ibland säger nej utan att reflektera över 

alternativet och detta skulle kunna vara en anledning till varför detta sker. 

 

Arnér & Tellgren (2006) hänvisar till Jancke (1995) som menar att barn ofta uttrycker 

maktlöshet, de varken ser eller känner att de har någon chans att påverka. Ett ämne som 

var pedagog bör diskutera. Arnér & Tellgren (2006) skriver vidare att ofta tas hänsyn 

till studier och forskning om vad barn behöver och vill, istället borde frågan gå direkt 

till barnen, att inta ett barns perspektiv istället för ett barnsperspektiv borde vara en 

självklarhet. Något som skulle kunna förklara varför pedagogerna tillåter sig att bortse 



 

 

6 

från denna självklarhet är det som Bjervås (2011) tar upp, att samhället eftertraktar en 

viss sort vuxna och det är förskolans ansvar att stöpa barnen i dessa formar.  

 

 

 En balansgång 
 

Arnér (2009) skriver att hon intervjuat många barn och då har det framkommit att de 

känner sig hindrade i sin vardag och i sin lek av alla regler. Vissa regler har barnen stor 

förståelse för att de måste få finnas, men de tycker det är synd att så många av deras 

idéer stoppas av pedagogerna. Många gånger säger pedagogerna nej utan att reflektera 

över alternativet eller varför de gör det (ibid). Dolk (2013) tar upp att vuxna har det 

mesta av makten inom förskoleverksamheten och att detta ger dem tolkningsföreträde 

av regler och att framhäva de ramar som finns. Trots detta så har barnen på den 

omskrivna förskolan i många situationer öppet ifrågasatt och satt sig emot de vuxnas 

beslut. Detta resonerar Dolk (2013) kan bero på att barnen känner sig så trygga i 

förskolan att de vet att deras trivsel inte påverkas av att de går emot de vuxna och 

genom att göra på detta sätt har de en chans att påverka (ibid).  

 

Arnér & Tellgren (2006) skriver om pedagogernas barnsyn, being och becoming. Även 

detta är något som är problematiskt för barnens rätt till inflytande. Att se det kompetenta 

barnet, being är den senaste tidens barnsyn. Men jag anser att man skulle kunna tycka 

att det är lite problematiskt att hävda att man ser barnen enbart som beings och 

samtidigt hävda att man uppfyller sitt arbete som pedagog till fullo. Jag ser det som 

svårt, nästan motsägelsefullt att arbeta med alla målen i styrdokumenten utan att alls 

fokusera på att barnen är under ständig utveckling och att de ska lära sig saker de har 

nytta av som vuxna. Alltså se barnen med barnsynen becoming.  

 

Även om jag ser svårigheterna i detta skulle jag vilja påstå att allt detta går att göra även 

med en syn på barnen som kompetenta, värdefulla i nuet, några som är värda att lyssna 

till. Att se barnen som beings handlar inte om att lära barnen andra saker som de endast 

har glädje av i nuet. Det handlar om att möta barnen i nuet så att de känner sig 

värdefulla och lär med glädje och tar till sig kunskapen och gör den till sin egen för att 

ha större nytta av den och tilltro till den och sig själva i framtiden. Detta styrker även 

Halldén (2007) som skriver om att begreppet becoming har förändrats till att vara 

mindre negativt betonat sedan det även blev legitimt att använda det på oss vuxna. Det 

är så att även vi vuxna står under ständig utveckling, att kunna förändras och utvecklas 

hela livet är något positivt och pedagogerna måste ge barnen verktygen att välkomna 

detta. Detta har lett till att det är accepterat att ha en blandad barnsyn (ibid). 

 

Det finns olika barnsyner, betyder det att man kan välja vilken barnsyn man själv har? 

Johansson (2003) skriver att det är vanligt att pedagoger har en blandad barnsyn. Att 

man som pedagog har reflekterat över sin barnsyn och kommit fram till hur man väljer 

att förhålla sig till barnen. Trots detta är det så att det i de spontana situationerna kan 

visa sig att det finns en annan inneboende barnsyn i pedagogen, det är svårt att behålla 

en antagen barnsyn om den inte stämmer överens med ens egna värderingar.  

 

 

 Barnsyn 
 

Kan man välja sin barnsyn? Det går att diskutera och komma fram till vad man tycker 

och borde tycka, vilken barnsyn man själv aktivt väljer att utgå ifrån. Men det är enligt 
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Johansson (2003) väldigt vanligt att pedagogerna har en blandad barnsyn och vid 

spontana tillfällen väljer den andra sidan att titta fram. Det är endast de pedagoger som 

har en väldigt stark tanke om att barn ska visas respekt som lyckas hålla fast vid en 

självvald barnsyn även i stressade situationer (ibid). När man arbetar med de yngsta 

barnen som ännu inte erövrat språket till fullo är detta intressant då pedagogen måste ta 

sig tid och verkligen lyssna på alla barnets kommunikationsmöjligheter för att förstå 

vad det är barnet försöker förmedla. Tar man sig som pedagogen den tiden det krävs att 

verkligen lyssna på de yngre barnen i stressade situationer? 
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5 Teori 
 

Något man mer bör ta i beaktning när man pratar om barn, är att barn är ett begrepp som 

innefattar såväl ettåringar som fjortonåringar. Enligt begreppet är de lika men deras 

erfarenheter och deras behov skiljer sig drastiskt åt. Barn behöver omsorg, det är ett 

måste för deras överlevnad (Halldén 2007). Barnkonventionen beskriver barn dels som 

sårbara och dels som individer med rättigheter. Det skrivs om rätten att bli lyssnad till 

och samtidigt rätten att beskyddas. Johansson (2003) lyfter denna problematik för 

pedagogerna att samtidigt som de ska möta barnen som medmänniskor ska de även se 

dem som sårbara och i behov av vuxnas stöd. Detta utan att det ena utesluter det andra 

(ibid).  

 

 

 Barnperspektiv och barns perspektiv 
 

Barnperspektiv och Barns perspektiv låter väldigt likt men är två olika barnsyner. Vad 

är då en barnsyn? Enligt Arnér (2009) är det vad vi anser att ett barn är, hur det lär sig 

och hur det utvecklas. Johansson (2003) tar upp att det ytterst handlar om människosyn 

och respekt. Hur vi uppfattar, bemöter och förhåller oss gentemot barnen (ibid). Dessa 

antaganden vi har om barn har betydelse för vårt sätt att bemöta dem. Våra barnsyner 

utvecklas i takt med att samhället och forskningen går framåt.  

 

Hur skiljer man då på ett barnsperspektiv och ett barns perspektiv? Med ett 

barnperspektiv syftar man enligt Halldén (2007) till när vi vuxna försöker se och göra 

vad vi tycker är bäst för barnen. Medan man med ett barns perspektiv vill komma åt hur 

barnet uppfattar saker och sin omvärld. Det vill säga är det barnens syn eller synen från 

någon som företräder barnen (ibid). 

 

 

 Being och becoming 
 

Två andra sätt att se på barn kan vara som Being och Becoming. Becoming har funnits 

med sedan barnen sågs som noviser, tomma blad som väntar på att fyllas (Sommer 

2005). Bjervås (2011:36) tar upp en förklaring av begreppet becoming som att jaget 

håller på att formas, individen är inte färdig skapad ännu, barnet är litet och det saknas 

bitar som är under tillväxt. Förskolans uppgift blir då att erbjuda en miljö där barnen 

kan utvecklas till sådana vuxna som samhället eftertraktar (ibid).  

 

Arnér & Tellgren (2006) skriver om ”not yets” som även det antyder att barn inte ännu 

är något, utan några som vi väntar på ska bli vuxna. Barnen och deras tillvaro bedöms 

inte efter vilket värde den har för barnen utan efter vilket värde de och den har för oss 

vuxna (Arnér & Tellgren 2006). Detta gör att vi ser på barnen som några som står under 

ständig utveckling och det är vårt arbete att se till att de får chansen att utvecklas. Att se 

barnen som becomings medför även att vi inte stannar upp och ser barnen i nuet och tar 

tillvara på deras tankar och idéer, det vill säga bristen på inflytande är uppenbar. 

Barnsynen becoming kan medföra att man känner det otacksamt att lägga tid på barnens 

idéer idag, då de har nya idéer nästa dag, det som betyder något för barnen idag, betyder 

inget imorgon för då är dem i en ny fas. Det anses därför bättre att lära dem saker de har 

nytta av i framtiden (ibid). Det är denna barnsyn som tar övertaget ibland annat 

stressade situationer då vi inte tar oss tid att stanna upp och se barnen i nuet. 
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När vi sedan började se barn som beings istället för becomings så insåg vi vikten av att 

börja lyssna på barnen, denna barnsyn fick grogrund i barnträdgårdarna på 1950-talet 

(Engdahl 2007) men slog igenom ordentligt med hjälp av barnstugeutredningen på 

1970-talet (Persson 1991). Det var nu vi började se barnen som kompetenta. Barnen är 

inte bara tomma blad som skrivs av yttre påverkan. De är aktiva i sin egen utveckling 

och denna utveckling sker inom barnet med hjälp av sociala erfarenheter. Genom att 

interagera med andra skapar barnen sina egna uppfattningar och drar lärdom av dessa 

(Sommer 2005). Det blir därför viktigt att låta barnen få inflytande över sin egen tillvaro 

så att de kan utvecklas efter bästa förmåga. Det är när barnen är interagerande, 

engagerade och delaktiga de lär bäst (Utbildningsdepartementet 2003). Det är denna 

barnsyn som leder till ökade möjligheter till inflytande. Då vi anser att barnen är 

individer som är värda att lyssnas till. 

 

Gunilla Halldén (2007) skriver att det var först på 1980-talet som denna barnsyn började 

benämnas som being. Hon menar att det var på 1980 och 1990-talet som det blev viktigt 

att begreppen byttes ut för att diskussionen om vårt sätt att se på barn skulle bli levande 

igen och gå vidare. Halldén (2007) skriver vidare att det runt 2000-talet började 

diskuteras att man inte enbart kunde se barn som beings. Begreppet becoming började 

lösas upp och appliceras även på vuxna i en del av ledet att även vi vuxna ständigt står 

under förändring. En del som vår samhällsutveckling har lett till (ibid).  

 

När det fastslogs att även vi vuxna har ett krav på oss att aldrig vara färdig utvecklade 

utan alltid ska vara beredda på att utvecklas eller förändras så blev det okej att vi även 

ser på barnen med dessa ögon. Begreppet becoming förlorade lite av sin laddade 

stämning och ses istället som en positiv egenskap att erfordra (ibid). Detta leder till att 

det viktigaste för pedagogerna att ge barnen är trygghet. En trygghet de kan känna och 

bära med sig i tider av förändring (Halldén 2007). Med detta är det dock inte sagt att vi 

inte ska se barnen som beings utan den barnsynen lever vidare, vi ska se barnen som 

kompetenta men en av dessa kompetenser är att vara öppen för förändring. 

 

 

 Utvecklingsteorier 
 

Vad som mer påverkar hur vi ser på barn är våra erfarenheter och samhällets utveckling.  

Dessa hjälper till att forma våra barnsyner inom oss. Något som påverkat vår barnsyn är 

två av våra största utvecklingsteorier. Piagets kognitivism och Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. De har båda en konstruktionistisk syn på inlärning och 

utveckling. Det vill säga att barnet är aktivt, nyfiket och har en vilja att lära sig, det är 

barnet självt som konstruerar sin egen kunskap. Det som skiljer dem åt är att Piagets 

teori är stadiebunden och kunskapen skapas i samspel med saker och händelser medan i 

Vygotskijs teori skapas kunskapen i samspel med andra människor (Evenshaug & 

Hallen 2001). Piaget anser att den kognitiva utvecklingen är stadie anpassad och att 

varje barn går igenom stadierna i tur och ordning oavsett påverkan från kultur eller 

omgivning. Piagets stadieanpassade utvecklingsteori är något som bidragit till 

barnsynen becoming. Det är ingen idé att lägga tid på att lära en tvååring något som 

man vet att man måste vara fyra år för att klara av. 

 

Vygotskij har bidragit med sin teori om barns intellektuella utveckling med en mer 

sociokulturell inriktning, där han ser det sociokulturella sammanhanget som väldigt 

betydelsefullt för den kognitiva utvecklingen. Det är i samspel med andra som man lär 
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bäst (Evenshaug & Hallen 2001). Vygotskij pratar om den proximala utvecklingszonen. 

Han menar att för att lära sig något måste man först ha upplevt det via någon annan. 

Man måste ha sett eller hört något för att kunna tänka tankar om det. Detta belyser 

vikten av att se pedagogerna som medforskare, kompetenta vägvisare som kommer med 

uppmuntran och ibland instruktioner för att hjälpa barnen att erövra ny kunskap. Enligt 

Vygotskijs teori är det inte så att man måste vara mogen för att kunna ta till sig av 

undervisning, utan att man mognar efter undervisning då man med hjälp av teorierna 

kan skapa egna lösningar (ibid). Vygotskijs teori angående den proximala 

utvecklingszonen har bidragit med tankar om att alla barn är kompetenta och de tar till 

sig kunskap baserat på tidigare erfarenheter, sociala och kulturella sammanhang inte 

efter ålder och tidsbestämda stadier. Hans teori har därmed bidragit till att se barnen 

som beings värdefulla i nuet. 

 

 

 Inflytande 
 

Ytterligare en sak som påverkas av människors och samhällets olika erfarenheter och 

värderingar är hur vi tolkar och förstår olika begrepp. Syftet med studien är att utifrån 

de utvecklingsteoretiska begreppen being och becoming undersöka yngre barns 

inflytande i förskolan. Vad står då inflytande för i denna studie? I Svenska Akademiens 

ordlista (2006:377) är definitionen av ordet inflytande ”möjlighet att påverka”, det är 

även den definition av inflytande som studien kommer att utgå ifrån. Detta beslut 

grundas i att studien är utförd på en avdelning för yngre barn, där många av barnen ännu 

inte utvecklat sitt ordförråd så till den grad att de kan vara delaktiga i planeringen av 

verksamheten, eller i språklig kommunikation med varandra och pedagogerna. Vilket 

skulle krävas för att kunna göra en studie där inflytande har en mer preciserad betydelse 

i form av till exempel Moira von Wrights beskrivning som är att, när alla som vill, blir 

hörda, bekräftade och att det som de sagt eller gjort betänks. Inflytandet kan då även 

påverka slutsatsen, men det behöver inte för den delen betyda att det blir som man vill 

(2009). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar det ett steg längre och ställer 

även begreppet inflytande i relation till vuxnas barnsyn. Att vi bemöter barnen med 

respekt och har tilltro i att barnen är kompetenta. Att de med rätt guidning från vuxna 

klarar av olika saker, är en förutsättning för att vi pedagoger ska skapa en verksamhet 

där vi ger och tar tillvara på barnens inflytande (Lindahl 2002). När vi ser deras 

meningsskapande utifrån deras perspektiv, då blir deras inflytande reellt i både ord och 

handling (Pramling Samuelsson och Sheridan 2003). Min tolkning blir då att skillnaden 

mellan inflyttande och reellt inflytande beror på vilken barnsyn pedagogerna har. Vi kan 

lyssna på barnen, bekräfta dem och tänka över vad de sagt. Vi kan till och med låta 

deras idé speglas i en samling. Men det är först när vi möter barnen med respekt och ser 

deras meningsskapande som värdefullt i nuet, being, som deras inflytande blir reellt.  

 

Det skulle även vara möjligt att ytterligare precisera inflytande genom att lägga till fler 

begrepp som delaktighet och deltagande som även dem är en möjlighet att påverka. 

Arnér & Tellgren (2006) beskriver delaktighet som att man är med i en förutbestämd 

process men i den processen har man möjlighet att påverka. En annan beskrivning av 

delaktighet är från Von Wright som har varit en del av VIVA-projektet (2009), en 

undersökning om barns inflytande och delaktighet. Von Wright (2009) beskriver 

delaktighet som att det är lite svårare att få uppleva i en lärosituation. Att vara delaktig 

kräver mer än att bli bekräftad och att det man säger övervägs. Det krävs även att man 

blir erkänd som en som har kunskap, att ens närvaro är av betydelse. Man kan vara 

närvarande och till och med komma med inlägg i en diskussion utan att för den delen få 
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vara delaktig (ibid). Även här i Von Wrights (2009) beskrivning tycker jag mig våga 

påstå att det är pedagogernas barnsyn hon syftar till. Barnen ska bli erkända som några 

som har kunskap och att deras närvaro är av betydelse. Pedagogerna ser barnen som 

beings alltså värdefulla i nuet, istället för becomings där man ser barnen som 

ofullständiga, att de står under ständig utveckling och inte räknas med förens när de blir 

färdigutvecklade vuxna. 

 

Studien tittar på yngre barns möjlighet till inflytande, det görs ingen bedömning i vilken 

grad det visar sig. De yngsta barnen har som tidigare nämnts inte samma möjlighet att 

uttrycka en önskan om inflytande som de äldre barn som har erövrat det verbala språket. 

Det behöver dock inte betyda att de inte kan vara med och påverka sin verksamhet. Med 

tanke på detta och storleken av min studie anser jag det svårt att särskilja begreppen. 

Med inflytande kommer jag därmed att syfta på samtliga situationer när barnen får vara 

med och påverka, vare sig det rör sig om inflytande, reellt inflytande, delaktighet eller 

deltagande. 
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6 Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur studien är planerad, genomförd och 

analyserad. Samt vilka etiska överväganden jag tagit hänsyn till och undersökningens 

validitet och reliabilitet. 

 

Undersökningen är utförd på en 1-3års avdelning på en förskola som ligger i ett mindre 

samhälle i södra Sverige. Avdelningen har 13 barn och 3 pedagoger, en förskollärare 

och två barnskötare. Under tiden som studien utförts har jag även genomfört min 

verksamhetsförlagda utbildning på denna förskola.  

 

 

 Val av metod 
 

Syftet med studien är att få en större förståelse av hur yngre barns inflytande speglar sig 

i verksamheten samt ur pedagogernas synvinkel. Detta kommer att uppnås dels genom 

att observera och kritiskt granska situationer i verksamheten, tidigare forskning och 

litteratur. Samt genom intervjuer med pedagogerna. Jag valde att inte intervjua barnen 

då jag utfört min studie på en avdelning där barnen är i åldrarna 1-3 år. Flertalet av 

barnen har ännu inte erövrat det tal eller ordförråd som enligt mig skulle krävas för att 

vara bidragande till ett resultat av en intervju. 

 

Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden framför den kvantitativa då jag 

ansåg att den på ett bättre sätt kunde spegla verksamheten och på så vis närma mig en 

förståelse för mina valda frågeställningar.  

 

Jag vistades i barngruppen i fyra veckor och utförde i snitt två observationer om dagen. 

Observationerna varierade i längd från fem till tjugofem minuter. Det var mestadels 

samling och måltids observationerna som tog längst tid. I urvalet av observationer till 

studien togs i första hand hänsyn till vilka vårdnadshavare som lämnat tillstånd att deras 

barn fick delta i studien. Av de observationer som återstod renskrevs samtliga, delades 

sedan in i olika kategorier för att slutligen välja ut de som var mest relevanta för 

studien. Urvalet grundades på vilka observationer som var relevanta för 

frågeställningarna. 

 

 

 Genomförande 
6.2.1 Observationer 

 

En observation kan utföras på flertalet olika sätt. Några saker att besluta innan man gör 

en observation är exempelvis användandet av videokamera eller att ta anteckningar med 

papper och penna eller dator. Båda alternativen har sina för och nackdelar. Bestämmer 

man sig för att använda videoinspelning så har man som Pramling Samuelsson och 

Lindahl (1999) beskriver fördelen av att kunna se om sin observation så många gånger 

man själv finner nödvändigt, nackdelarna är dock att det är tidskrävande och att 

videokameran endast ”ser” det som pågår mitt framför linsen. Personerna som 

observeras kan även känna sig lite mer illa tillmods av en videokamera än av någon som 

tar anteckningar. När det gäller för och nackdelar med att göra anteckningar finns risken 

att missa något väsentligt då man tittar ned ibland för att skriva, man kan inte heller 

återuppleva anteckningarna på samma vis som en video (ibid). I denna studie valde jag 
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att inte använda mig av videoinspelning med hänsyn till de etiska förhållningsreglerna, 

då jag på förhand inte kunde veta vilka vårdnadshavare som skulle lämna in tillstånd att 

deras barn fick delta i materialet till studien. Jag ville inte skapa särskilda tillfällen med 

utvalda barn utan bara se till de naturliga situationer som uppstår i vardagen. Även 

frågan om tidsåtgång var relevant för mitt val att inte använda mig av videoinspelning. 

Jag ansåg även att för att lyckas observera en spontan situation är papper och penna det 

bästa valet, om man tar fram en kamera eller videokamera i ett spontant ögonblick är det 

lätt hänt att det går till spillo på grund av att någon uppmärksammar detta eller känner 

sig obekväm i situationen. 

 

Ett till beslut man måste ta är vilken slags observation man vill använda sig av, till 

exempel formell eller informell. Jag valde formell och att begränsa observationen till tre 

gällande frågor för att min uppmärksamhet skulle vara fullt riktad mot just det jag ville 

ha svar på.  

 

 Hur får barnet inflytande? 

 Får barnet en förklaring till varför det inte får inflytande? 

 Vilken/vilka barnsyner visar sig? 

 

 

Detta beslut medförde att anteckningar över sådant som jag visste var irrelevant för min 

frågeställning inte behövde göras och mer tid kunde läggas på det som var relevant. Jag 

sparade då både tid och uppmärksamhet till det som var av vikt för just mitt arbete. 

Denna sorts observation när man i förväg vet vad man ska titta efter kännetecknar enligt 

Løkken & Søbstad (1995) den mer formella observationen. Eftersom mina 

frågeställningar berörde begränsade områden valde jag att endast använda mig av denna 

sorts observationer och kom därför inte att använda mig av det Løkken & Søbstad 

(1995) kallar för den informella observationen där man observerar något utan att 

egentligen veta vad det är man letar efter.  

 

Ett annat ställningstagande var om de jag observerade skulle få vetskap om det. Alltså 

om observationen skulle ske öppet för dem. Att utföra observationerna öppet var det 

som kändes etiskt korrekt och mest naturligt eftersom jag vistades i rummet och förde 

anteckningar så det blev mitt val. Alternativet hade varit en stäng observation där 

deltagarna inte hade haft vetskap om min närvaro och det känns inte genomförbart i de 

valda situationerna (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Det sista övervägandet var huruvida jag skulle vara passiv eller deltagande i 

aktiviteterna som observerades. Vid en passiv observation är det lättare att föra 

anteckningar och att hålla fokus på det viktiga. Är man deltagare får man genast mer att 

hålla ordning på och det är inte säkert att man kommer ihåg allting till efteråt när man 

får tid att skriva ihop observationen. Däremot kan de övriga deltagarna agera mer 

naturligt om de inte känner sig uttittade på samma vis som när man sitter vid sidan av 

och observerar (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Vid de observationer jag 

planerade i förväg valde jag att vara passiv i hälften av dem och deltagande i den andra 

hälften. Utfallet i de oplanerade observationerna blev att fler var passiva.  

 

Det jag hade i åtanke när jag genomförde mina observationer är en sak som Esaiasson 

m.fl. (2007) tar upp, att oavsett om man deltar i den observerade aktiviteten eller inte så 

kan man vara säker på att ens närvaro påverkar deltagarna. Jag motarbetade detta så gott 

jag kunde, men är medveten om att det inte går att eliminera helt och hållet.  
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Jag utförde fyra veckor verksamhetsförlagd utbildning parallellt med examensarbetet. 

Därför hade jag fördelen att kunna vistats mycket på avdelningen där min undersökning 

utfördes. Detta anser jag ledde till att min närvaro kändes något mer naturlig för 

pedagoger och barn, än om jag endast hade dykt upp vid några få utvalda situationer. 

Efter en tid agerade alla mer naturligt vid observationerna. Med tanke på att min 

närvaro påverkar deltagarna i till exempel en samling, på ett sådant vis att det kan 

spegla sig i en observation (Esaiasson m.fl. 2007) valde jag att delta i verksamheten i 

fem dagar innan insamlandet av material via observation genomfördes. Detta är något 

som även Patel och Davidsson (2003) tar upp att om det skulle vara så att till exempel 

en pedagog skapar ett visst iscensatt beteende så avtar det med tiden vid observationer. 

 

 
6.2.2 Intervju 

 

Esaiasson m.fl. (2007) menar att en intervju är ett hjälpmedel för att komma närmre en 

persons tankar kring ett förutbestämt ämne, därför ansåg jag det vara ett lämpligt val för 

att närma mig ett svar på min frågeställning hur beskriver pedagoger barns inflytande på 

förskolan. Innan jag planerade intervjuerna närmare tillfrågade jag samtliga tre 

pedagoger, en förskollärare och två barnskötare om det gick bra för dem att medverka i 

en inspelad intervju som var till för min studie. Samtliga gav sitt samtycke och då 

började jag fundera över vilka frågor som bäst kunde hjälpa mig finna de svar jag sökte. 

Sedan mailade jag mina tankar kring intervjun till min handledare och frågade om 

synpunkter som jag sedan använde mig av för att forma en intervjumall (Bilaga A) för 

att få ett så bra utgångsläge som möjligt (Patel & Davidsson 2003).  

 

När jag genomförde intervjuerna med pedagogerna valde jag att använda mig av en 

ljudinspelning. Detta för att kunna lägga all fokus på att genomföra intervjun på ett bra 

sätt och slippa oroa mig för att missa att anteckna något viktigt. Detta anser även 

Rubinstein Reich & Wesén (1986) är av stor vikt för att kunna koncentrera sig bättre på 

själva intervjun. Detta är ett val som ökar tidsåtgången betydligt men jag ansåg att det 

var värt det med tanke på den ökade validiteten av intervjun gentemot om jag bara fört 

anteckningar. Den ökade tidsåtgången beror på att varje intervju i efterhand är 

transkriberad för att lättare kunna hitta likheter och skillnader i jämförelserna. Det finns 

dock även en risk med att transkribera en intervju och det är att man kan misstolka den 

intervjuades budskap. Mycket av det som sägs vid ett personligt möte går man miste om 

när man bara lyssnar på dialogen i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är därför 

bra om man transkriberar intervjun när man har den friskt i minnet och inte väntar för 

länge (Dalen, 2007). Samt att man lyssnar igenom den flera gånger för att vara så säker 

som möjligt på att man fått med allting rätt och inte gjort några hör eller slarv fel vid 

transkriberingen (Esaiasson m.fl. 2012). Jag har valt att låta de intervjuade läsa igenom 

materialet för att säkerställa att jag inte missuppfattat något vid transkribering. 

 

Intervjumallen bestod till stor del av öppna frågor då jag ville att intervjun skulle bli så 

samtalslik som möjligt. Jag ansåg att det kunde ge mig en större chans till förståelse av 

pedagogernas syn på inflytande. Jag valde att försöka formulera frågorna så att 

pedagogerna skulle kunna prata fritt om sitt arbete och svara så verklighets enligt som 

möjligt och förhoppningsvis inte tänka ”hur borde jag svara”. Intervjuerna genomfördes 

i ett avskilt rum på avdelningen. De varierade i tid mellan tio och trettio minuter. En 

orsak till tidsvariationen var att intervjuerna blev ganska olika beroende på 

pedagogernas erfarenhet och mina val av följdfrågor (Esaiasson, m.fl. 2012). Jag valde 
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att endast använda intervjumallen som stöd och inte följa den notoriskt då jag 

eftersträvade att intervjun i så stor utsträckning som möjligt skulle kännas som ett 

samtal. Något som även har betydelse för en intervju är skickligheten hos intervjuaren. 

Att bli en bra intervjuare kräver träning och erfarenhet. Man måste lära sig att ställa 

frågor anpassade efter sitt syfte och även rätt följdfrågor är av stor vikt. Hur påläst man 

är inom ämnet är även det något som gör att kvalitén på intervjun varierar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Mina intervjuer bidrar med relevant material till min studie men 

med mer erfarenhet hade jag sannolikt kunnat styra intervjuerna ännu mer så att 

materialet hade blivit än mer omfattande.  

 

 
6.2.3 Forskningsetik 

 

Jag genomförde min studie på en avdelning med 13 barn och 3st pedagoger, varav en 

förskollärare och två barnskötare. Jag delade ut samtyckes lappar till samtliga av 

barnens vårdnadshavare. Jag återfick medgivande från 7st barn som materialet utgår 

ifrån, samt deltar samtliga 3 pedagoger i studiens material. 

 

Under arbetets gång och i studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna 

som består av fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Jag delade ut ett 

missivbrev (bilaga A) till samtliga vårdnadshavare. I missivbrevet fanns information 

samt en förfrågan gällande observationer och samtal med deras barn för att samla in 

material till studien. Det framgick tydligt att det är frivilligt att låta barnen ingå i 

materialet. Barnen som materialet till studien är insamlat från har alla återlämnat 

blanketter med vårdnadshavares medgivande. Detta gör att samtyckes och 

informationskravet är uppfyllt (ibid). 

 

Eftersom studien bygger på observationer från den dagliga verksamheten har alla barn 

medverkat i situationerna som är observerade, det är endast materialet till studien som 

påverkats av blankettsvaren (bilaga A).  

 

Anteckningar som förts under arbetets gång har varit anonyma, och förvaringen av 

anteckningsboken har noga tänkts över så att inga utomstående kunnat ta del av den. 

Dessa anteckningar är enbart till för att kunna genomföra denna studie och kommer inte 

nyttjas till något annat. Efter studiens färdigställande kommer alla anteckningar att 

förstöras. Här med är även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllt 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

 

 

 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet står för trovärdighet och tillförlitlighet. När man gör en studie 

måste man visa på dess reliabilitet och validitet och noga redogöra för metoden hur man 

har gått tillväga för att någon annan ska kunna göra samma studie och nå fram till 

nästan samma resultat (Halvorsen 1992). För att denna studies, validitet och reliabilitet 

skulle bli så hög som möjligt tog jag hänsyn till följande.  

 

En sak som Patel & Davidsson (2003) menar höjer validiteten är om man innan 

insamlandet av material ser över sin metod till hur man gör insamlingen och att detta 

även bör analyseras av en utomstående. Jag skrev därför ner mina intervjufrågor och 
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tänkte noga över vilka svar jag kunde tänkas få och om dessa skulle bidra till att mina 

frågeställningar blev besvarade. Sedan bad jag min handledare att se över dessa och 

gjorde ändringar efter de råd jag fått. Genom att ställa många följdfrågor försökte jag 

försäkra mig om att jag uppfattat det intervjupersonerna sa korrekt, Bryman, A.(2002) 

menar att man aldrig är helt opartisk i sin bedömning på grund av egna erfarenheter 

därför är det bra att kontrollera att man förstått saker på rätt sätt. Jag övervägde även 

min observationsmetod och även denna bad jag min handledare att se över och komma 

med råd om. Intervjupersonerna fick efter transkribering läsa igenom intervjuerna för att 

ytterligare säkerställa att jag uppfattat dem korrekt. 

 

Något som skulle kunnat minska min studies reliabilitet var att jag var ensam vid 

intervju och observations tillfällena. En medhjälpare hade kunnat hjälpa till att anteckna 

eller filma vid intervjuer och observationer, det hade även kunnat leda till diskussioner 

om svaren för att se om vi uppfattat saken lika. Det finns fördelar att vara flera men 

enligt Kihlström (2007) kan det även höja reliabiliteten att vara ensam då de 

medverkande ibland kan känna sig i underläge om det är fler intervjuare eller 

observerare och i de fallen inte svara så sanningsenligt som de kanske vågat om det bara 

är en. Kihlström (2007) liksom Patel & Davidsson (2003) påpekar att man även höjer 

studiens trovärdighet genom att låta en person med vetenskaplig bakgrund se över 

studien och dess metod. Jag har vid återkommande tillfällen diskuterat studien med min 

handledare och fått goda råd och förbättrings förslag.  

 

Ser man till storleken på studien och antalet personer som bidragit till insamlat material 

måste jag påpeka att inga generella slutsatser kan dras från mina resultat angående barns 

inflytande i förskolan, för detta krävs en större studie med betydligt fler deltagare. 
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7 Resultat & Analys 
 

I detta kapitel kommer jag först att presentera resultatet och analysen av intervjuerna jag 

genomförde med samtliga tre pedagoger. Sedan följer resultat och analyser av 

observationerna. Samtliga analyser är gjorda med utgångspunkt från tidigare forskning 

och teori. Därefter följer en sammanfattning av samtliga resultat och analyser.  

 

 

 Pedagogernas barnsyn  
 

Jag har intervjuat samtliga tre pedagoger som jag döpt till Paula, Petra och Pia. Paula är 

utbildad förskollärare, Petra och Pia är barnskötare.  

 

Sellberg (2001) har genomfört en studie som visar att barnen känner att deras tid i 

verksamheten är mer meningsfull när de får ha mer inflytande. Det framkommer i 

intervjuer med pedagogerna att de inte diskuterat sin syn på barns inflytande vid någon 

bestämd tidpunkt.  

 
Nej, just nu arbetar vi med målen som rör ljus och motorik (Paula). 

 

Nej, det har vi nog inte gjort (Petra). 

 

Jag har precis börjat här så vi har inte hunnit med att prata om något särskilt (Pia). 

 

Ändå är de samstämmiga gällande sina uttryckta tankar om barnsinflytande, och är 

överens om att barns inflytande är viktigt. Dels för att de ska känna att deras vardag är 

betydelsefull, men även för att träna sig på delaktighet och att alla handlingar får 

konsekvenser goda som dåliga. 

 
Jag tror inte vi har pratat extra om inflytande för att vi känner att det kommer av sig självt 

här. Barnen är ju så små och då gör dem som dem vill lite, och vi kan inte säga till dem 

hela tiden att gör si eller gör så för då skulle de tycka att vi var jätte jobbiga och sen inte 

lyssna på oss när vi verkligen måste säga till dem. Om nått är farligt eller så! (Paula). 

 

Jag vet inte riktigt varför, men det är ju en viktig fråga! Barnen måste ju känna att det är 

deras förskola, att de trivs är ju jätte viktigt! Vi kan ju inte bestämma allt då blir det så 

tråkigt. Barnen är bra på att ta för sig faktiskt, det är kanske för att de är så små så de bara 

går runt och gör vad de känner för, de frågar ju inte först för det kan de ju inte (Petra). 

 

Som sagt så har vi inte hunnit prata om något ännu. Men vad jag ser så tycker jag att 

barnen tar för sig och upptäcker på egen hand. Det är inte mycket som Paula och Petra har 

sagt att de inte får göra eller så. Dem måste ju få upptäcka själva speciellt när de är små då 

är ju allt nytt då kan vi ju inte gå bakom och säga fy till allt! Det gäller att spara det till när 

dem verkligen måste lyssna på oss. (Pia). 

 

 Alla tre pedagoger nämner även att barnens ålder är av stor vikt vad gäller inflytande. 

De säger att när man arbetar med yngre barn så har de oftast ett ganska stort inflytande 

på grund av att de sällan frågar utan de bara gör vad som faller dem in. Paula och Petra 

nämner att de måste få upptäcka och prova på saker själva för att se vad som är möjligt 

och inte, Pia uttrycker sig som att detta är något hon tycker sig se. Samtliga tre 

pedagoger säger att om de hela tiden går efter barnen och säger nej till allt så lär de sig 

inget och får en väldigt tråkig vardag. De tillägger även att om man säger nej för ofta så 

lyssnar inte barnen när det verkligen gäller så ett tillåtande klimat anser dem är av stor 

vikt. 
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Dolk (2013) skriver om oviljan att fatta beslut utan att dubbelkontrollera med sina 

kolleger först för att inte verka oprofessionell. Detta är något som kan vara bidragande 

till den känsla Pia uttrycker av att först arbeta in sig i verksamheten och arbetslaget 

innan hon känner sig bekväm med att föra större diskussionsämnen på tal med sina 

kolleger. Pia är ny i arbetslaget och säger att på hennes tidigare arbetsplats arbetade de 

mycket med barns inflytande och hade haft det uppe för diskussion så hon är van att 

reflektera över detta, hon tillägger att hon endast arbetat i detta arbetslag i tre veckor 

och att hon tror att det är något de kommer att diskutera i framtiden. Evenshaug & 

Hallen (2001) skriver om det sociokulturella sammanhanget där pedagogen måste lära 

känna barnen för att ha en möjlighet att kunna utmana dem på deras egen nivå. Pia 

uttrycker att för hennes del just nu handlar mer om att lära känna barnen och bygga upp 

en trygg relation med dem innan hon delar sin uppmärksamhet mot att även utveckla 

verksamheten. 

 
Där ja va innan pratade vi mycket om barns inflytande, så jag tror att vi kommer att prata 

om det här med, fast senare. Just nu vill jag bara lära känna barnen så att jag vet att de 

känner sig trygga med mig! (Pia). 

 

Läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) tar upp att barnen ska ha ett reellt inflytande på både 

arbetssätt och innehåll. De yngsta barnen som ännu inte kan förmedla sig med det talade 

språket är inget undantag. Det kan därför krävas ett extra engagemang i att försöka få en 

förståelse av vad som ligger i barnens intresse just nu eftersom barnen själva inte kan 

berätta det. På min fråga om hur de planerar aktiviteter så varierar svaren beroende på 

vilken aktivitet som är i fokus.  

 
Menar du samlingarna så är det Paula som fixar med dem. Fast hittar jag något kul så 

berättar jag ju klart det för henne, men det är hon som håller i det. Sen har vi ju mål som 

vi måste ta med, i höst arbetar vi mer med ljus och motorik till exempel (Petra). 

 

Först på hösten så bestämmer vi ju tema, och sen har vi våra mål som vi jobbar extra med 

som också ska få sin plats. Temat bestämmer vi (pedagogerna) efter vad vi tror att barnen 

orkar jobba med så länge, de måste ju tycka om det annars kan vi inte jobba med det en 

hel termin eller ännu längre ibland. Vi brukar ta ett par veckor och se vad de leker mest 

med och vad de tycker är mest intressant när vi gör saker och sen bestämmer vi 

tillexempel bockarna bruse och då kan man ju göra en massa olika saker med det sen 

(Paula). 

 

Jag vet inte riktigt, samlingarna har Paula ansvar för, sedan måste ju alla läroplansmål och 

annat sånt va med! (Pia). 

 

De dagliga samlingarna har Paula ansvar för, Petra säger att om hon hittar något kul 

eller intressant så delar hon med sig av tipset till sin kollega. De tar hänsyn till barnens 

intresse men även styrdokument och tema får säga sitt. De diskuterar samlingarna i stort 

om vad som bör finnas med och fokuseras på men det är sedan Paula som utformar 

dem. Här tar Paula även upp att de bestämmer tema varje termin utifrån vad de anser 

ligger i barnens intresse vid det tillfället.  

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver om att inflytande är ett ansvar, och att 

pedagogerna inte har rätt att lägga över hela det ansvaret på barnen. Pedagogerna kan 

till exempel inte lämna över till barnen att besluta om vad syftet med samlingarna är. 

Detta är pedagogernas ansvar för att de ska kunna erbjuda varje barn att utvecklas efter 
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sin egen bästa förmåga (Lpfö 98 rev 2010). Broady (1981) resonerar om det som han 

kallar för den dolda läroplanen, alla de kunskaper samhället eftertraktar men som inte 

skrivs med i något styrdokument till exempel att sitta still och lyssna. Detta är flera 

aspekter som syns i Paulas svar angående frågan om det är svårt att få med allting i en 

samling som man tycker barnen behöver? Hon svarar att 

 
Det är omöjligt! (Paula) 

 

Vidare förklarar hon sin syn på samlingen som en stunds organiserad samvaro mellan 

barnen. Där de får öva sig på bland annat turtagning och hänsyn, sådant som är svårt att 

träna på själv. Samt säger Paula att när hon presenterar en ny aktivitet i samlingen är det 

inte helt ovanligt att barnen själva tar efter och vill fortsätta utforska detta själva efter 

samlingen. Samlingen är även en liten paus då ljudnivån sänks något och barnen sitter 

still och vilar och det hela avslutas med en bit frukt för att få ny energi som de tar med 

sig ut för att orka leka och lära en liten stund till före maten. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det i intervjuerna att barnsynen being lyser fram mer 

här än i de flesta observationerna. Gällande samlingarna är det min tolkning att Paula 

inte menar att de ska vara utformade som den övriga tiden i verksamheten. Paula säger 

att samlingen är till för att träna turtagning, få en stunds vila och så vidare. Medan hon 

tycker att det under resten av tiden bör råda ett tillåtande klimat för att barnen ska få 

utforska mycket tillsammans och på egen hand utan att de ska gå efter och rätta barnen.  

 

Något som lyser igenom i samtliga intervjuer är att pedagogerna har en flexibel barnsyn. 

Det framkommer även att alla tycker att inflytande är viktigt och något de tänker på och 

försöker främja samt ser som naturligt när det gäller dessa yngsta barn. De 

uppmärksammar att barnen annars skulle få det väldigt tråkigt om pedagogerna hela 

tiden nekade dem deras upptäcktsfärder.  

 

 

 Inflytande och barn perspektiv 
 

Jag vill börja med att presentera de barn och pedagoger som kommer figurera i mina 

observationer. Alla namn är fiktiva. Pedagogerna har jag döpt till namn med 

begynnelsebokstaven P som Pedagog, Paula, Petra och Pia. När jag hänvisar till 

”pedagogerna” syftar jag på samtliga pedagoger, om inte alla är inkluderade benämner 

jag dem var för sig. 

 

Det är sju barn som medverkar i studien. Anna, Milla, Lucas, Tommy, Frida, Hanna och 

Simon. Alla är dock inte nämnda vid namn i observationerna. 

 

 
7.2.1 Fri lek 

 

Dolk (2013) belyser vikten av att ge barn en förklaring till varför man som pedagog 

säger nej, då barnen annars kan få en väldigt negativ syn på demokrati. Arnér (2009) 

påpekar att pedagoger ofta säger nej utan att reflektera över alternativet. Detta gör att 

barnen ofta känner sig maktlösa (Arner och Tellgren 2006). Något som kan påverka 

pedagogernas sätt att bemöta barnen är deras barnsyn. Ser de barnen som beings, 

värdefulla i nuet så är det mer troligt att de stannar upp och ger en förklaring medan om 
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de ser barnen som becomings och anser att de vuxna vet bäst så blir inte vikten av en 

förklaring lika betydelsefull i deras ögon (Halldén 2007). 

 

Det är förmiddag och alla barn vistas i det stora lekrummet. Simon och Frida frågar 

Petra om de får ta ner den stora tjocka mattan och hoppa från ribbstolen ner i den. Petra 

funderar en stund, tittar på klockan och svarar sedan ja. Barnen tjoar till och uttrycker 

stor glädje och springer före till mattan. Petra följer efter och tar ner mattan och barnen 

börjar hoppa. Fler barn ansluter till leken. Petra upplyser om att de måste turas om och 

vara försiktiga så de inte hoppar på varandra. De två efterföljande dagarna får Simon 

och Frida istället ett nekande på sin fråga om att ta ner tjockmattan. Detta förklaras ena 

dagen av Paula med att det är för nära inpå städningen och den andra gången ges ingen 

förklaring av Petra utan istället ett förslag på annan aktivitet som barnen genast tar till 

sig. 

 

Petra upplyser mig om att de ofta frågar om mattan men att var gång de får så leker de 

endast med den i ca 5 minuter. Eftersom mattan dels tar så mycket plats från annan lek 

när den är nere och dels är så tung väljer pedagogerna att säga nej emellanåt. 

 

Enligt min tolkning visar Petra att hon lyssnar på barnen utvärderar situationen och 

bejakar sedan deras önskan. Hon hjälper dem att ta ner mattan och ger dem sedan 

instruktioner om att turas om och vara försiktiga. Här intar Petra en blandning av 

perspektiven (Halldén 2007). Hon börjar med att inta barnens perspektiv och låter dem 

få inflytande över leken. När hon sedan hjälpt dem ner med mattan intar hon ett 

barnperspektiv då hon informerar dem om att vara försiktiga så de inte skadar sig eller 

sina kamrater (ibid). Dagen efter säger Paula nej och förklarar varför de inte tar fram 

mattan. I sin förklaring visar Paula att hon överväger barnens perspektiv men väljer att 

följa sitt resonemang om att inte ta fram nya saker så snart inpå städning, ett 

barnperspektiv antas där barnsynen becoming lyser igenom (Halldén 2007). Tredje 

dagen när Petra säger nej till barnen utan att förklara varför, erbjuder hon istället en 

annan aktivitet som barnen godtar. Här anser jag att Petra först intar ett barnperspektiv 

då hon säger nej och istället för förklaring erbjuder ett annat lekalternativ, samtidigt som 

hon intar ett barn perspektiv då hon ger barnen ett alternativ till ny lek. 

 

I Lpfö 98 (rev 2010) kan man läsa att barnens aktiviteter ska vägas samman på ett 

balanserat sätt, så även vila och omsorg. Westlund (2011) påpekar att ibland måste man 

som pedagog fatta beslut som grundar sig i barnens bästa men att barnen inte alltid inser 

det. Besluten fattas då med utgångspunkten i ett barnperspektiv. Det är även väldigt 

vanligt att pedagoger har en blandad barnsyn (Johansson 2003). 

 

Efter varje middag är det flera av barnen som ska sova. Två pedagoger söver dessa barn 

och den tredje pedagogen har läsvila med de barn som är vakna. Efter läsvilan får 

barnen leka tysta lekar för att inte väcka de andra barnen. Gemensamt för denna stund är 

att alla barnens initiativ som kan leda till högljudd lek avböjs. Det ges även en 

förklaring till varför, att deras kompisar sover. Däremot är pedagogerna vid denna 

tidpunkt väldigt tillmötesgående med barnens önskemål om det gäller tysta aktiviteter. 

Bortser man från alla högljudda önskemål så vill jag påstå att barnen i hög grad får 

utöva inflytande över sina aktiviteter under denna tidpunkt. Jag har även frågat 

pedagogerna angående detta och de menar att de känner att de måste och vill vara extra 

tillmötesgående gällande de tysta alternativen på grund av att det är så många högljudda 

alternativ som går bort vid denna stund. 
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Att de högljudda lekarna avstyrs under denna tidpunkt anser jag vara ett beslut som är 

grundat i de sovande barnens bästa. Utan sin vila som de barnen behöver, fungerar inte 

resten av dagen i verksamheten på ett bra och utvecklande sätt för dem. Lpfö 98 (rev 

2010) nämner vikten av en noga balanserad dygnsrytm. Detta beslut kan även gynna de 

äldre barn som slutat att sova, då de måste vara tysta och utföra lite lugnare aktiviteter, 

vilar även de något från krafttagande aktiviteter och en högre ljudnivå. Detta medför att 

även de barnen senare orkar med en aktivare eftermiddag. Beslutet är taget ur ett 

barnperspektiv, men en förklaring ges ändå som kan visa att pedagogerna trotts sin 

tanke att vuxna vet bäst samtidigt ser barnen som beings och anser att de är värdefulla i 

nuet. Detta visar på att pedagogerna har en blandad barnsyn (Johansson 2003) 

 

 
7.2.2 Samling 

 

Alla observationer som är benämnda samling startar på snarlikt vis. Pedagogerna 

informerar att det är dags att städa. Alla hjälps åt så gott de kan och vartefter man anser 

sig färdig går barnen och sätter sig på den runda mattan som användes vid 

förmiddagssamlingen under min närvaro. Samlingen hålls under min vistelse på 

avdelningen vid cirka 9.30. Mina beskrivningar av samlingsobservationerna startar efter 

att ovannämnda är utfört och pedagogen som håller i samlingen tar till orda och börjar 

förklara dagens samling startad. Det är Paula som håller i samlingen i samtliga av mina 

observationer. 

 

Sommer (2005) belyser vikten av ett samspel mellan barnen för att stimulera deras 

lärande. Broady (1981) talar om de outtalade kunskapskrav som finns i 

utbildningssystemet, kompetenser som att sitta still, vänta på sin tur, lyssna och så 

vidare.  

 

Dagens samling har rim och ramsor som tema. Paula lägger ut ett par laminerade lappar 

med baksidan uppåt på mattan. Hon ber sedan barnen i tur och ordning att välja en lapp 

och titta på den och se om de kan lista ut vilken ramsa det är som de gemensamt ska 

säga. Sedan får barnet visa lappen för sina kamrater och ge tillbaka den till Paula som 

då startar ramsan. Anna sitter inte still utan kryper fram och försöker ta en lapp. Paula 

säger till Anna att sätta sig på sin plats och vänta på sin tur. Anna visar inte att hon 

förstår tillsägningen utan fortsätter sin jakt på lappar, Paula ber då Anna igen att sätta 

sig på sin plats samtidigt som hon hjälper henne med detta. Samlingen fortskrider och 

efter en stund försöker Anna återigen att resa sig och få tag på en lapp. Paula ber då 

Anna att låta bli lapparna och sätta sig på sin plats. Även denna gång hjälper Paula 

Anna att sätta sig då hon visar en fortsatt vilja att få tag på en lapp istället för att sitta 

still. Övriga barn i samlingen väntar alla på sin tur och följer alla Paulas uppmaningar i 

tur och ordning.  

 

Det uttalade målet med samlingen var att utöka barnens kunskap om rim och ramsor. 

Det visar sig dock att Broady´s (1981) mål från den dolda läroplanen, att sitta still och 

vänta på sin tur har en stor plats i samlingen. Samlingen genomförs som planerat. 

Barnen gör vad de blir ombedda till, tar ett kort, ramsan sägs tillsammans sedan är det 

nästas tur. Ingen diskussion sker mellan barnen utan mer det lärande som Sommer 

(2005) beskriver som att barnen fylls med färdig kunskap. Anna som får hjälp tillbaka 

till sin plats vid två tillfällen, ges ingen förklaring till varför. En orsak till detta kan vara 

att Paula gör bedömningen att det inte går att avbryta samlingen för samtliga barn för att 

förklara för Anna varför de anser att hon ska sitta still och vänta på sin tur, detta sker då 
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istället genom att hjälpa henne tillbaka till sin plats. Barnsynen becoming blir tydlig då 

pedagogerna gör som de anser är bäst för alla barnen. 

Idag är det en sångsamling planerad och den går till så att barnen i tur och ordning får 

resa sig och gå fram till en pall bredvid Paula och sätta sig på den. När barnet sitter där 

får den välja en egen sång eller peka på en sång i en sångbok som alla sedan sjunger 

gemensamt. Paula bestämmer vem som får börja och går sedan i tur och ordning så att 

alla barn får komma fram. Anna väntar inte på sin tur utan reser sig och vill prova 

pallen. Petra som är deltagare i samlingen fångar upp Anna och sätter henne i sitt knä, 

Anna protesterar. Petra förklarar för Anna att det inte är hennes tur och att hon därför 

måste vänta och sitta still så länge. Anna tystnar efter en liten stund och samlingen 

fortskrider som planerat.  

 

Målet med samlingen var att erbjuda barnen möjligheter att utveckla sitt språk genom 

sång och att få känna på att vara i centrum av allas uppmärksamhet när de samtidigt 

utövar inflytande på samlingens sång innehåll. Även i denna samling tar den dolda 

läroplanens mål, att barnen ska lära sig sitta still och vänta på sin tur lika stor plats som 

det uttalade målet (Broady 1981). När Anna visar att hon förstår vad som ska göras på 

pallen och gärna vill delta, ombeds hon istället att vänta på sin tur. Istället för att frångå 

turordningen och bejaka Annas försök att aktivt delta i samlingen intar pedagogerna ett 

barnperspektiv och försöker lära Anna turordning i första hand (Halldén 2007). 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att barnen måste få vara med och bestämma 

men de får inte ta över beslutsfattandet helt och hållet. Det gäller att vara medveten som 

pedagog om att barnen ska vara delaktiga men pedagogen får inte säga upp sitt ansvar 

helt och hållet. Dolk (2013) nämner att inflytande som följer pedagogernas normer 

oftare släpps fram, Dolk påpekar även att inflytande ibland används som belöning då 

barnen visar att de förstått alla normer som finns inom verksamheten. Sellberg skriver 

att barn som får inflytande känner att verksamheten är meningsfull (2011). 

 

Paula har förberett en sångsamling. Under tiden för städning så hittar barnen en stor 

låda som de brukar ha till att sitta i och sjunga ”gubben i lådan” barnen letar även upp 

en filt som de brukar ha över sig då de sitter i lådan. När Paula ser detta så frågar hon 

barnen om de vill leka gubben i lådan i samlingen istället för det hon tänkt sig, och 

barnen svarar ja. Paula ber barnen att städa färdigt och sedan sätta sig på mattan så att 

de kan leka gubben i lådan. Barnen lyssnade omedelbart på Paula och skyndade sig att 

städa klart. Det verkade som att ivern smittade av sig även på de yngre för även de 

hjälpte ivrigt till att städa. När städningen var färdig satte sig alla barn i en ordentlig 

rund ring på mattan och lyssnade noga på Paula.  

 

Paula gjorde ett aktivt val att se barnen här och nu som beings istället för becomings. 

Hon släpper fram barnen och låter dem vara delaktiga i verksamheten. Detta visar hon 

genom att låta barnen välja samlingens innehåll, istället för att inta ett barnperspektiv 

där hon själv tror sig veta vad som är bäst för barnen och fortsätta med sin egen 

genomtänkta planerade aktivitet. Hur kommer det sig då att barnen städade och satt still 

i samlingen utan Paulas uppmuntran. Dolk (2013) nämner att inflytande ibland tilldelas 

i form av belöning, det skulle då kunna vara så att barnen här känner att om de förvaltar 

denna belöning korrekt, det vill säga städar först och sedan sitter still i samlingen så kan 

de få inflytande fler gånger. Det kan även vara så att eftersom barnen blir medvetna om 

att de får ha inflytande över samlingens innehåll, blir de extra engagerade och delaktiga 

i samlingen. Sellberg (2001) har kommit fram till att barn trivs bättre och känner att 

verksamheten är meningsfull när de får möjlighet till inflytande. 
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7.2.3 Måltider 

 

Samuelsson & Sheridan (2006) menar att yngre barns första möte med demokratiska 

värden är när de bestämmer själva vad de vill eller inte vill äta. När barn känner att de 

inte har någon chans att påverka finns det enligt Dolk (2013) en risk att barnen anser att 

demokrati inte är något för dem. 

 

Barnen sitter på sina bestämda platser och pedagogerna lägger upp mat på deras 

tallrikar. De tillfrågar barnen om de vill ha för varje ny sak de lägger upp. Lucas säger 

ja till potatis och nej till fisk, då svarar Paula att lite fisk måste man smaka och lägger 

upp en liten bit på hans tallrik. Lucas blir då ledsen och protesterar, När Lucas 

protesterat färdigt säger Paula att han ska börja äta sin middag. När Lucas ätit upp sin 

potatis och vill ha mer så svarar Paula att det får han när han smakat på fisken. Lucas tar 

under protest en liten bit fisk, och får då mer potatis.  

 

Jag anser att intentionen var att barnen skulle få välja själva i enlighet med att öka deras 

känsla för demokratisk delaktighet (Samuelsson & Sheridan 2006). När sedan Lucas 

valde bort fisken helt, så intog Paula ett barnperspektiv där hon agerar efter vad hon tror 

är för Lucas eget bästa, att han i alla fall smakar på fisken. Denna välvilja skulle i värsta 

fall kunna leda till att Lucas tro på demokrati minskar han känner inte att han har chans 

att påverka (Dolk 2013). 

 

Barnen sitter på sina bestämda platser. Pedagogerna går runt och knyter haklappar på 

alla barnen. Frida säger att hon inte vill ha haklapp. Petra svarar att alla måste ha 

haklapp till frukost då de äter yoghurt och kläderna blir så kladdiga och blöta om de 

spiller då, och att det inte är skönt. Frida ser nedstämd ut men säger inget mer. 

 

Petra intar ett barnperspektiv där hon agerar efter vad hon tror sig veta är bäst för Frida. 

Petra förklarar för Frida varför hon måste ha haklapp. Frida gillar det inte men verkar 

godta förklaringen och säger inget mer.  

 

Paula och Petra ropar på alla barn att komma och sätta sig på en cementgrund vid 

husväggen för att äta frukt. Alla barn kommer och sätter sig och blir erbjudna en 

bananbit. Alla utom Anna tar en bit. Alla barn uppmanas att sitta still. Det finns även 

vattenmelon till barnen men detta erbjuds inte fören barnen har ätit upp sina bananbitar. 

Anna som inte har någon frukt reser på sig och försöker gå iväg, men Paula ber henne 

att stanna kvar. Anna gör ytterligare försök att gå med samma resultat. Även Milla och 

Lucas som ätit upp sin bananbit försöker gå iväg men blir då ombedda av Paula och 

Petra som själva står upp, att sitta kvar en stund till. Tommy hoppar gång på gång ner på 

gräset och gång på gång blir han tillsagd att sitta still. När alla ätit upp sina bananbitar 

bjuds vattenmelonen. Anna vill inte ha melon heller och försöker gå iväg ytterligare 

gånger men blir tillsagd att stanna kvar nu med. Även de andra barnen blir fortsatt 

tillsagda att stanna kvar och sitta still. När nästan alla barn är färdiga säger pedagogerna 

att de som vill får gå iväg och leka igen. 

 

Att öva på det mål som tas upp i den dolda läroplanen (Broady 1981) blir till största 

fokus i denna fruktstund. Pedagogerna har intagit ett barnperspektiv där de tror sig veta 

att barnens bästa är att sitta still och vila under tiden de äter en frukt för att få nya 

krafter till fortsatt lek. En förklaring till detta perspektivtagande kan vara att de försöker 
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följa intentionerna om en väl avvägd dygnsrytm (Lpfö 98 rev 2010). Anna som inte 

ville ha någon frukt ser ingen anledning att stanna kvar, pedagogerna ber henne att sitta 

still men ger ingen förklaringar om varför. Pedagogerna utgår ifrån barnsynen becoming 

och intar ett barnperspektiv.  

 

 
7.2.4 Vila 

 

Enligt Läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) är det en del av pedagogernas uppdrag att se till 

att såväl barn som deras vårdnadshavare får inflytande i verksamheten. Det kan ibland 

vara en god idé att lyssna till barnens vårdnadshavare då som flera författare upplyser 

att barn inte alltid vet sitt eget bästa (Åberg & Lenz Taguchi 2005, Westlund). 

 

Denna observation är baserad på flertalet tillfällen då jag hört Annas protester mot att 

vila middag. Jag har även baserat den på pedagogernas återberättelser om hur de agerar 

när de försöker söva Anna, samt har pedagogerna berättat för mig om Annas 

vårdnadshavares önskemål. Denna observation blir därför mer som en sammanfattande 

återberättelse. 

 

Annas mamma och pappa har bett pedagogerna att försöka söva Anna efter maten och 

att de ska försöka i ca 1 timme innan de ger upp. Pedagogerna vill vara tillmötesgående 

mot föräldrarnas önskemål och det är därför de agerar som de gör. Just detta försök har 

pågått i ca 5 veckor men flera andra sövningsförsök har gjorts tidigare, som att sova i 

vagn, på madrass osv.  

 

Det är olika vilken pedagog som försöker söva Anna. Det går till så att när barnen har 

tvättat sig efter maten så tar en av pedagogerna Anna i handen och går in till 

sovrummet. Väl i sovrummet lyfts hon ner i spjälsängen och pedagogen säger ”god natt 

sov gott” och sätter sig bredvid spjälsängen. Anna ligger sällan mer än några sekunder 

innan hon reser sig eller snurrar runt och börjar försöka prata med pedagogen, hon visar 

tydligt att hon inte vill sova. Pedagogerna menar även att hon väldigt sällan enligt dem 

ser trött ut. De låter ofta Anna vara lite som hon vill i spjälsängen men de pratar inte 

med henne och när de tycker att hon är för aktiv reser de på sig och gör om 

nattningsrutinen. Alltså lägger henne på kudden och säger ”god natt, sov gott” sedan 

sätter de sig bredvid spjälsängen igen. Inte sällan börjar Anna nu att skrika och gråta. 

Såhär fortsätter det sedan i ca 1 timmes tid. Det är väldigt få gånger som Anna somnar. 

Under de fyra veckor jag vistades i verksamheten somnade Anna tre gånger och det var 

då efter ca 45 minuter, 50 minuter och 50 minuter. Hon sov då i mellan 5-20 minuter 

innan hon vaknade igen. Pedagogerna diskuterar ofta Annas vila, de nämner att de från 

början ansåg att Anna var liten och behövde sova middag, grundat på att det oftast bara 

är så. Nu börjar de istället tycka att hennes vila tar så mycket kraft från Anna, 

pedagogerna och även de andra barnen som undrar varför Anna skriker och gråter och 

att det även stör de andra sovande barnen som väcks emellanåt av Annas skrik. De 

märker heller inte att Anna blir särskilt tröttare på eftermiddagen oavsett om hon somnat 

eller inte. När pedagogerna tagit upp det med Annas vårdnadshavare säger de att Anna 

har svårt att komma till ro även hemma och sover osammanhängande även på nätterna 

men att de upplever att de dagar hon sovit middag fungerar även nattsömnen bättre. 

Detta medför att pedagogerna vill stötta hemmet och fortsätta försöka söva Anna.  

 

När jag återkommer på ett besök 2 veckor senare berättar pedagogerna att de nu har 

meddelat vårdnadshavarna att de inte längre vill försöka söva Anna med tanke på 
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hennes eget bästa. Pedagogerna anser att Anna påverkas negativt under den timmen hon 

försöker sövas och att det med tanke på utfallet av antal lyckade försök inte väger upp 

det. 

 

Pedagogerna har i enlighet med Lpfö:s (98 rev 2010) mål försökt att ge 

vårdnadshavarna inflytande genom att få bestämma över Annas vila trots att de själva 

skulle ha gett upp sina försök tidigare. Pedagogerna uttrycker en vilja att se Anna ur 

barnsynen being där de tar Annas barn perspektiv (Halldén 2007). Anna har hela tiden 

uttryckt en vilja att inte sova som ständigt har nekats. Anna har även hon rätt till 

inflytande (Lpfö 98 rev 2010) vilket hon i denna situation har nekats under en längre 

tid. Detta nekande är baserat dels på föräldrarnas önskemål men även på det som 

Samuelsson & Sheridan (2006) tar upp att barn inte alltid vet vad som är bäst för dem så 

de kan inte alltid få bestämma. Dock påpekar författarna att man vid dessa tillfällen ska 

bekräfta barnet och berätta varför man går mot dess vilja och i detta fall har 

pedagogerna beslutat att bara säga ”god natt sov gott” detta tänker jag är baserat på att 

Anna är ett år och skulle ha svårt att ta till sig någon annan förklaring. Pedagogerna har 

i detta fall varit kluvna i sin barnsyn, de har velat se Anna som being men även intagit 

ett barnperspektiv i sitt argumenterande att Anna är liten och i förskolan sover små barn 

middag. Åberg & Lenz Taguchi (2005), Westlund (2011) och Lpfö 98 (rev 2010) 

påpekar att inflytande är ett stort ansvar som barnen inte alltid är redo att bära själva.  

 

När jag sedan återkommer efter två veckor anser jag att pedagogerna har gett Anna det 

inflytande hon har rätt till (Lpfö 98 rev 2010). De har förklarat för vårdnadshavarna 

varför de inte längre håller med och de har utvecklat sina egna tidigare tankar om att 

små barn bör sova middag. Trots en viss osäkerhet kring sitt beslut har de låtit Anna få 

inflytande över situationen och bestämma att hon inte ska tvingas vila middag mer. De 

har valt att se henne i nuet, och använda sig av barnsynen being (Halldén 2007). 

 

 

 Sammanfattning 
 

Studien visar att pedagogernas barnsyn är något som har betydelse för yngre barns 

inflytande. Det visar sig att pedagogerna har en flexibel barnsyn vilket enligt Johansson 

(2003) är vanligt. Det visar sig även att den gemensamma faktorn som har betydelse för 

vilken barnsyn pedagogerna utstrålar är om den genomförda aktiviteten är planerad eller 

inte. Jag tittade på fyra olika aktiviteter, fri lek, samling, måltider och vila. Vad gäller 

den fria leken så visar pedagogerna tydligt att de är öppna för barns inflytande och 

arbetar utifrån ett barns perspektiv. Barnsynen being är den som är starkt ledande under 

den fria leken. Vad gäller de mer planerade aktiviteterna som samling måltider och vila 

så är det barnsynen becoming som visar sig tydligast. 

 

I den fria leken välkomnas det mesta av barnens inflytande. Det finns få inslag av 

barnsynen becoming då det gäller sådant som vuxna vet bäst om, till exempel faror som 

barnen själva är för små för att förutse. Pedagogerna arbetar aktivt med att se barnen i 

nuet och anser det värdefullt att de får utforska själva utan pedagogernas pekpinnar, de 

försöker istället finnas med som stöd för barnen i deras utforskningar. 

 

När det då uppstår en förfrågan om inflytande i den fria leken som pedagogerna känner 

att de inte kan infria så är det även vanligt att de ger en förklaring till varför (Dolk 

2013). De tar sig tid att se barnen i nuet och därför faller det sig naturligt att de även 

förklarar för barnen varför de tyvärr måste säga nej.  
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I studien visar det sig att barns inflytande i planerade aktiviteter är något begränsat. Det 

får gärna vara med men det måste passa in i förväntningarna av hur den planerade 

aktiviteten ska utveckla sig. Det finns även vissa saker vuxna vet bäst om, till exempel 

att fisk bör smakas. Det måste tas hänsyn till alla barn även de som sover och därför 

nekas alla högljudda aktiviteter vid vilan, men de lågmälda välkomnas extra vid dessa 

tillfällen. Vid tillfälle välkomnas även inflytande i form av att en samlings innehåll helt 

byts ut mot barnens förslag.  

 

Barnsynen becoming lyser även igenom i stressade situationer där snabba beslut 

behöver fattas (Johansson 2003). Om ett barn i en samling börjar störa ordningen visar 

det sig oftast att pedagogen försöker återfå ordningen genom att hjälpa barnet tillbaka 

till sin plats istället för att improvisera och till exempel byta turordning. Det är även i 

dessa situationer som den förklaring som Dolk (2013) menar är av så stor vikt oftast 

glöms bort. Här väljer man att använda sig av samlingen som en del i tränandet av 

sociala färdigheter som pedagogerna anser vara av stor vikt för dessa yngre barn. 

Utforskar och experimenterar gör man istället i den fria leken eller i andra planerade 

aktiviteter men just samlingen är oftast inte till för det. I den fria leken däremot är eget 

inflytande alltid välkomnat. 

 

Som jag nämnt tidigare har pedagogerna en flexibel barnsyn så även barnsynen being 

visar sig i de planerade aktiviteterna till exempel när en planerad samling byts ut mot 

barnens egna initiativ och de på så vis får inflytande över samlingens innehåll. Sellberg 

(2001) har kommit fram till att barn som får ha inflytande ser sin vardag som 

meningsfull. Trots alla planerade aktiviteter på avdelningen så består huvuddelen av 

verksamhetens tid utav fri lek där barnen får stor möjlighet till inflytande. 
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8 Diskussion 
 

Detta kapitel kommer att innehålla en metoddiskussion och en resultat diskussion samt 

förslag på vidare forskning i ämnet.  

 

 

 Metoddiskussion 
 

Mitt val att använda mig enbart av observation gällande barnens delaktighet i studien 

anser jag var det ända möjligheten då de ännu inte erövrat det verbala språket. Där emot 

anser jag att mitt val att utföra studien ensam kan spegla sig i resultatet, då man i sina 

observationer och analyser trots uppriktiga försök att vara objektiv alltid är färgad av 

sina egna erfarenheter. En närmre kontakt med en diskussionspartner hade kunnat vara 

en fördel då man hade varit två att enas om hur en situation upplevs. Detta gäller även 

intervjuerna med pedagogerna. Erfarenhet är en bidragande del till att en intervju ska bli 

bra. På grund av liten erfarenhet av intervjuer så hade det varit bra med en partner att 

diskutera frågorna och dess utformning med. Likaså om transkriberings arbetet blivit 

delat på två hade det kunnat bidra till längre och mer ingående intervjuer som i sin tur 

hade kunnat bidra till mer information och ett annat eller mer utvecklat resultat. Nu har 

jag istället bollat dessa tankar med min handledare, men en skriv kamrat hade kunnat 

avsätta mer tid och mer ingående sätta sig in i arbetet. 

 

 

 Resultatdiskussion 
 

Resultatet av den genomförda studien visar på att pedagogernas barnsyn är något som 

har betydelse för yngre barns inflytande. Det visar sig att pedagogerna har en flexibel 

barnsyn vilket enligt Johansson (2003) är vanligt. Det visar sig även att den 

gemensamma faktorn som har betydelse för vilken barnsyn pedagogerna utstrålar är om 

den genomförda aktiviteten är planerad eller inte. Jag tittade på fyra olika aktiviteter, fri 

lek, samling, måltider och vila. Vad gäller den fria leken så visar pedagogerna tydligt att 

de är öppna för barns inflytande och arbetar utifrån ett barns perspektiv. Barnsynen 

being är den som är starkt ledande under den fria leken. Vad gäller de mer planerade 

aktiviteterna som samling, måltider och vila så är det barnsynen becoming som visar sig 

tydligast. Hur kommer det sig då att becoming är den barnsyn som är knuten till de 

planerade aktiviteterna som vid samling, måltider och vila? Jag tror att omsorgsbehovet 

som Halldén (2007) talar om som livsnödvändigt för de yngre, är en stor bidragande 

faktor till detta. När det gäller barnens omsorgsbehov vill man inte som Dolk (2013) 

skriver fatta egna beslut av rädsla för att verka oprofessionell.  

 

I min studie framgår det att inflytande visar sig mest i de oplanerade stunderna i 

verksamheten. Pedagogerna har visat sig ha många tankar om inflytande men inte 

diskuterat ämnet med varandra. Jag anser att om de lyfte diskussionen om inflytande 

skulle de få stora möjligheter att påverka barnens möjligheter till inflytande även inom 

de planerade aktiviteterna i verksamheten. Utan att för den delen ta bort sitt eget syfte 

med aktiviteterna. Det är fullt möjligt att ge barn inflytande och samtidigt träna på de 

egenskaper Broady (1981) benämner som den dolda läroplanen. Ett förslag till hur detta 

skulle kunna gå till är att dela upp barnen i mindre grupper. Då hade man haft bättre 

överblick och större möjlighet att utforma samlingen för just de barn man har ansvar 

för. Att tillfredsställa 13 olika barns intresse på samma gång är ingen enkel utmaning. 
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Jag tror som Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar att det är väldigt viktigt att man 

reflekterar över sin pedagogroll och håller en levande diskussion i verksamheten 

angående detta. Att prata med varandra om vad inflytande innebär för var och en och 

vad Läroplanen (98, rev 2010) säger tror jag är det viktigaste för att öka barns 

inflytande. För att kunna föra en sådan diskussion måste det avsättas tid och detta är ett 

beslut som varje verksamhet måste ta ställning till, man hinner inte prata om allt så 

prioriteringar måste göras om vad som är viktigast för just de barnen där och då. 

 

 

 Förslag till vidare forskning 
 

En fråga jag ställer mig är varför upplyser vi inte barnen oftare om att det faktisk är de 

som ligger till grund för våra beslut, och om vi inte gör det hur ska de då kunna förstå 

det? Vissa beslut är svårare än andra att förklara varför man som pedagog fattar över 

barnens huvud men en hel del skulle vi kunna upplysa dem om varför vi tänkt som vi 

gjort både när vi tillåter och när vi avstyr. Jag refererar ofta till Dolk (2013) som lyfter 

vikten av att ge en förklaring när man nekar barn inflytande. Däremot har jag inte hittat 

någonstans där det står om vikten av att upplysa barnen om när de får inflytande trots att 

Gunvor Selberg (2001) skriver att barn som får känna av ett stort inflytande trivs bättre 

och känner en meningsfullhet i tillvaron. 

 

Det jag blir mer nyfiken på och skulle vilja veta mer om, är om det är lika viktigt att 

upplysa barnen om när de får inflytande som när de inte får inflytande.
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I 
 

Bilagor 

 Bilaga A  
 

Intervjumall 
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Gällande utbildning, tidigare erfarenhet och hur länge 

har du arbetat här? 

2. Kan du beskriva/Hur gör ni praktiskt när ni planerar en aktivitet? Alla 

tillsammans på bestämd tid och plats? 

3. Hur tänker ni/Vad tar ni hänsyn till när ni planerar en aktivitet?  

4. Är det svårt att få plats med allt som man vill/måste få med? 

 

 Eventuella följdfrågor: 

 Tror du att alla pedagoger/förskolor gör så? 

 Tror du detta är unikt för dig/er/förskolan? 

 Ser det alltid ut så?/Gör ni annorlunda någon gång? 

 

5. Arbetar ni särskilt mycket med några utvalda mål just nu? 

6. Hur fångar ni upp barnens intresse i aktiviteterna?  

7. Hur arbetar ni med inflytande? Något ni diskuterat eller faller det sig bara 

naturligt? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

 Bilaga B  
 

Till vårdnadshavare med barn på Humlansförskola avdelning solrosen. 

 

Jag heter Tina och studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under 4 

veckor kommer jag att göra min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på Solrosen. 

Denna vår skriver jag även mitt examensarbete. Jag kommer därför under min VFU att 

via observationer och samtal, samla in erfarenheter som bidrar till mitt examensarbete.  

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller. Vilket innebär att varken 

barnets, lärarnas eller förskolans namn kommer att framgå i den rapport jag skriver. 

Eventuella namn i rapporten kommer att vara påhittade. 

 

För att i min rapport kunna använda mig av de observationer och samtal jag gjort 

behöver jag Ditt/Ert samtycke. 

 

Om Du/Ni har några frågor kontakta mig gärna på mail XXXXX 

 

Hälsningar  

Tina Engqvist 

 

 

 

 

Samtycke för   _______________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där Mitt/Vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

Ja (  )   Nej (  ) 

 

 

Datum: 

 

 

__________________________  _________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

 

Lämna blanketten till avdelningen senast 25/4-14 


