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Abstract 

 

Children's experiences of their influence in 

preschool - As told by six 4-5 years old preschool children 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn upplever inflytande i förskolans 

verksamhet. Fokus kommer att ligga vid barns upplevelser av de vuxnas betydelse för 

deras inflytande, när barn upplever att de får inflytande, vilka erfarenheter barn har av 

att göra val men också vad barn vill få inflytande över eller bestämma. Genom 

intervjuer med sex barn kommer några barns upplevelser av inflytande att synliggöras. 

Barnen som deltar i studien är 4-5 år. Undersökningen har en fenomenologisk 

utgångspunkt och intresserar sig därför för barnens enskilda upplevelser kring sitt 

inflytande.   

I vår studie blir det synligt att barn har upplevelser av inflytande inom förskolan. 

Barnen upplever att de vuxna har en betydande roll för vilka möjligheter till inflytande 

de får. I resultatet menar barn att vuxna både kan begränsa men även möjliggöra 

aktiviteter. Det är i leken som barnen upplever att de har inflytande då de vistas på 

förskolan. De deltagande barnen i denna studie har erfarenhet av två olika former av val 

på förskolan, där ena valmetoden är mer organiserad och styrd medan den andra 

valmetoden är mer fri då barnen får möjlighet att utifrån sig själva säga vad dem vill 

göra eller leka. Slutligen så visar vårt resultat att alla utom ett barn uttrycker att de 

tycker om att få inflytande då de menar att det är roligt och att de blir glada av att få 

bestämma. Ett barn menar att det ibland kan vara skönt att inte behöva bestämma för att 

den tycker om att vara tyst. Samtliga barn har tankar kring vad de skulle göra eller vilja 

ha om de fick bestämma. Resultatet synliggör sex barns upplevelser av inflytande och 

synliggör barnet i den rådande komplexiteten med barns inflytande på förskolan.  

Nyckelord Barns inflytande, barns perspektiv, barns upplevelser, förskola 

Tack Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för oss att genomföra 

och slutföra vårt arbete. Vi vill tacka vår handledare, examinator, föräldrar samt de barn 

på förskolor som har gjort det möjligt för oss att få ta del av deras upplevelser av 

inflytande på förskolan.   
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1. Inledning 

Barn idag har rättigheter till inflytande i sådant som rör dem (Barnkonventionen: FN:s 

konvention om barnets rättigheter 2009). Genom olika styrdokument framgår det att 

barn ska få möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet (Lpfö 98 rev 2010, 

Skolverket 2010:800). Det finns mycket forskning om pedagogers arbete kring barns 

inflytande tillsammans med pedagogers perspektiv, men var tar barnets perspektiv 

vägen? Hur upplever barn sitt inflytande i verksamheten? 

Att ge barn förutsättningar och möjligheter för inflytande i förskolans verksamhet är 

inget lätt uppdrag då det finns en komplexitet av många olika faktorer som påverkar och 

har betydelse för barns förutsättningar och möjligheter till inflytande. Inom förskolans 

verksamhet förekommer det värdekonflikter som ställs mot varandra och därmed gör 

uppdraget komplext. I värdekonflikter råder det delade perspektiv då pedagoger och 

barn ibland har olika perspektiv på vad inflytande kan innebära. Det råder också delade 

meningar om hur mycket inflytande ett barn egentligen ska få i verksamheten, vad som 

är lämpligt, möjligt och vad barnet själv vill eller mår bra av. Ett perspektiv belyser att 

barnets ansvar över inflytande är något som successivt kan ökas ju mer erfarenheter och 

förståelse barnet har för området. Perspektivet belyser att barn kan utöva inflytande 

genom att göra val inom pedagogers uppsatta ramar. Ett annat perspektiv lyfter istället 

fram barnet som kompetent med en förmåga att ta eget ansvar för att göra val. Till 

skillnad från det förra perspektivet handlar det här om att barn ska få inflytande direkt 

och att det inte är en fråga om successiv ökning (Orlenius & Bigsten 2008).  

Samtidigt som barns rättigheter till inflytande i förskolan är viktigt så finns det gränser 

för hur mycket inflytande som är möjligt att barnen kan få. Förskolans verksamhet 

innehåller ramfaktorer som blir styrande för vad och hur mycket inflytande som är 

möjligt för barnen att få. Ramfaktorerna omfattar de organisatoriska förutsättningar och 

resurser som råder på förskolan. Barn har behov som förskolan måste ta hänsyn till 

vilket kan få betydelse för de möjligheter till inflytande som skapas. Förskolans 

verksamhet styrs också av olika resurser då det finns ekonomiska faktorer för vad som 

är, eller inte är möjligt i verksamheten. I förskolan finns flera barn och ett begränsat 

antal vuxna vilket gör att det inte är möjligt för barnen att helt fritt bestämma över 

verksamheten. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är huruvida vad som är lämpligt 

för barn att få inflytande över. Det finns saker som kanske inte är lämpligt att låta 

barnen bestämma över och det är också en fråga huruvida barnen mår bra av att fatta 

beslut. Det ska inte vara en börda eller något jobbigt för barnen att vara med och fatta 

beslut. Barn måste också ha rätt att frånsäga sig sitt inflytande om barnet inte själv vill 

vara med (Markström 2005, Ekström 2007). I den rådande komplexiteten kring barns 

inflytande är det vanligt att pedagoger anordnar olika former av val för barnen (Dolk 

2013, Westlund 2011).  

I denna komplexitet av värdekonflikter och faktorer i förskolan finner vi det relevant 

och viktigt att undersöka barns egna upplevelser av inflytande i förskolans verksamhet. 

Barns upplevelser av inflytande i förskolans verksamhet är något som är både relevant 

och viktigt att undersöka i vår samtid eftersom vi lever i ett samhälle som bygger på att 

barn har rättigheter att få inflytande över sitt eget liv. Det framgår tydligt i förskolans 

styrdokument där mänskliga rättigheter tas upp, att barn ska få möjligheter till 

inflytande (Lpfö 98, rev 2010, Skolverket 2010:800). Genom att lyfta fram barnens 

upplevelser kan vi bidra till att utöka förståelsen för hur barn kan uppleva inflytande i 
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den komplexa verksamheten men också bidra med insikten av hur viktigt det är att inte 

glömma bort barns perspektiv i relation till sitt inflytande. Barn och vuxna kan uppleva 

och se inflytande på olika sätt vilket vi här vill lyfta, då största delen av den forskning 

som görs om barns inflytande i förskolan utgår från  pedagogers syn på barns inflytande 

i verksamheten. Det finns även mer forskning om elevinflytande i skolor än vad det gör 

om barns inflytande i förskolan (Karlsson 2009). Utifrån den komplexitet som nämns 

ovan och utifrån den forskning som redan finns menar vi att det behövs mer forskning 

som undersöker barns egna perspektiv av inflytande eftersom barnen är centrala i 

sammanhanget och behöver synliggöras i den begränsade forskningen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse för hur barn upplever sitt 

inflytande i förskolans verksamhet. Genom intervjuer med ett begränsat antal barn 

kommer några barns upplevelser av inflytande att synliggöras.  

2.2 Frågeställningar 

 Vilken betydelse upplever barn att de vuxna har för deras inflytande? 

 När upplever barn att de har inflytande på förskolan? 

 Vad har barn för upplevelser av att göra val i förskolan? 

 Vad upplever barn att de vill ha mer inflytande över? 
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3. Tidigare forskning  

Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse för barns upplevelser av sitt 

inflytande i förskolan. Den tidigare forskningen kring barns inflytande i förskolan 

fokuserar mycket på det demokratiska arbetet och pedagogers perspektiv på barns 

inflytande. Det finns därför en begränsad forskning utifrån barns egna upplevelser av 

inflytande. Däremot finns det mycket forskning kring olika faktorer som kan påverka 

vad och hur mycket inflytande som barn får i verksamheten. Vi kommer här att 

presentera tidigare forskning som vi anser relevant i relation till vår studie kring barns 

upplevelser av inflytande i förskolan. 

3.1 Vuxnas ramar och barns inflytande 

Vuxna har en avgörande roll för huruvida barn upplever att de får eller inte får 

inflytande i verksamheten. De vuxna påverkar barnens möjligheter till inflytande i 

verksamheten genom att sätta upp ramar för vad som blir möjligt och omöjligt att 

genomföra. Den vuxnes förhållningssätt till barnets intentioner och verksamhetens 

förutsättningar är avgörande för vad den tillåter och inte tillåter på förskolan. Det 

handlar om pedagogens skicklighet att inom de förutsättningar som finns i 

verksamheten, kunna skapa möjligheter för tillfällen där barnen kan få inflytande. I ett 

utvecklingsarbete undersöktes pedagogers skicklighet i sitt arbetssätt med barns 

inflytande och barns initiativtagande i verksamheten. Fokus låg på att pedagogerna 

skulle göra en förändring i sitt förhållningssätt och övergå till att ta tillvara på barnens 

initiativ. Under arbetets gång fick pedagogerna uppgifter som de skulle tillämpa för att 

gynna barnens inflytande i verksamheten. Målet med uppgifterna var att pedagogerna 

skulle säga ja istället för nej, ta egna beslut och stå för det inför sina kollegor, försöka se 

barns inflytande med nya ögon men också förändra sitt arbetssätt. I resultatet visades 

det att pedagogerna efter utvecklingsarbetet hade förändrat sitt arbetssätt och att de 

genom att granska sig själva mer tog tillvara på barnens intentioner och idéer. 

Pedagogerna visade en större medvetenhet om att deras uppsatta ramar styr vad som blir 

möjligt för barnen inom verksamheten (Arnér 2006).    

I en studie där pedagogers förhållningssätt till barn i verksamheten undersöktes 

användes enkäter, intervjuer med pedagoger och observationer av verksamheten. I 

studien framkom olika teman utifrån hur den pedagogiska atmosfären konstruerades 

utifrån pedagogernas handlingar och samspel med barnen. Tre olika former av 

förhållningssätt kunde urskiljas i materialet där atmosfären kunde vara samspelande 

med barnen som byggde på en ömsesidighet, kontrollerande och styrande över barnen 

men också en blandning där en instabil atmosfär utspelade sig då pedagogen ibland 

samspelade och ibland var kontrollerande (Johansson 2011).  Både Arnér (2006) och 

Johansson (2011) menar att pedagogernas förhållningssätt påverkar hur barnen görs 

delaktiga i verksamheten men också vilka möjligheter till inflytande som skapas. I 

Arnérs (2006) studie blev det tydligt att pedagogerna utvecklades under den period som 

studien genomfördes. Pedagogerna upplevde det i början som svårt att säga ja till 

barnen på grund av föreställningar om att det skulle skapa kaos. Ett ökat ja-sägande 

resulterade i att barnens engagemang och glädje blev större och fler 

samspelsmöjligheter skapades i inom verksamheten.  

I två studier belyses komplexiteten kring barns inflytande då pedagoger upplever 

svårigheter med att ge barn inflytande i verksamheten. Genom intervjuer med 

pedagoger belyser de komplexiteten i yrket då pedagoger tycker det är svårt att 

involvera barnen i verksamheten eftersom det finns många andra uppgifter och 
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förutsättningar som påverkar vilka ramar som sätts upp i verksamheten. Pedagogerna 

uttrycker en vilja att involvera barnen mer i verksamheten samtidigt som de menar att 

det ibland är omöjligt då barnens önskemål inte är genomförbara eller inte lämpar sig 

vid just en viss tidpunkt. Det råder också en diskurs kring vad barn bör få inflytande 

över eller vad barn inte bör ha inflytande över.Ytterligare en komplexitet och svårighet 

är att barnen i barngruppen kan vilja göra olika saker och att det därmed blir en 

värdekonflikt för hur de, som pedagoger bör handla. En aspekt som blir synlig i båda 

studierna är att pedagogerna behöver lyssna mer på barnen för att kunna utveckla sitt 

arbete och skapa fler möjligheter för barns inflytande. I studierna framgår det att barns 

inflytande inte handlar om att göra allt barnen säger utan snarare om att barnen ska få 

känslan av att få delta och bli lyssnade på. Det är även viktigt  att synliggöra för barnen 

när och vad de får inflytande över. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att barn redan 

i förskolan får olika former av inflytande och ansvar för att kunna utvecklas till en 

demokratisk medborgare med både rättigheter och skyldigheter (Persson 2010, Ribaeus 

2014).  

Förskolans verksamhet innehåller olika organisatoriska faktorer som kan ha betydelse 

för hur mycket inflytande barn får i verksamheten. Förskolans praktik är enligt 

Markström (2005) och Ekström (2007) beroende av regler och rutiner för att 

verksamheten ska fungera, vilket tvingar de vuxna att sätta ramar. Genom observationer 

och intervjuer har de samlat in material kring vad som karaktäriserar förskolans 

institution och vardag. Förskolan karaktäriseras av olika hållpunkter som ofta 

genomförs varje dag på förskolan. Dessa hållpunkter eller olika delar av verksamheten 

benämns vid rutiner och sker återkommande. Rutinerna är planerade och finns till för att 

verksamheten ska fungera och för att barnens behov ska bli tillgodosedda. De rutiner 

som synliggörs är frukost, samling och fruktstund, aktiviteter med barngruppen, fri lek, 

lunch, läsning, sovstund, utevistelse och mellanmål. I relation till vår studie menar vi att 

förskolans rutiner formar dagen på förskolan för barn och pedagoger och att det kan få 

betydelse för de ramar som vuxna skapar för barns inflytande. Vardagen karaktäriseras 

ofta av vuxenstyrda aktiviteter, där barnen pendlar mellan frihet och att att bli styrda. 

Pedagogerna uttrycker en svårighet i att ge barn inflytande på grund av att det finns 

regler och rutiner som pedagogerna ofta förhåller sig till för att vardagen ska fungera. I 

relation till vår studie kring barns inflytande i förskolan så påverkas barns möjligheter 

till inflytande av de regler och rutiner som förskolan tillämpar.  

Emilson (2007) har genom videoobservationer studerat barns inflytande och i denna 

studie framgår det tydligt att pedagoger i verksamheten styr barnen inom förutbestämda 

ramar. Pedagogernas styrning av barnen kan variera i olika grad. Resultatet visar att en 

stark inramning påverkar barns möjligheter till att göra “egna” val. Emilson har i sin 

studie kunnat se att det är vanligt att aktiviteter anordnas för barnen och barnen tillåts då 

att välja vad de vill göra utifrån olika valalternativ. Pedagogernas attityder framhålls 

som avgörande för hur valtillfällen för barnen skapas men också hur mycket “egna” val 

barnen får göra. Pedagogen som har ett mer öppet och kommunikativt förhållningssätt 

skapar fler och mer varierade val för barnen, samtidigt som denna pedagog försöker 

närma sig barnets perspektiv. Pedagogen som är mer styrd och arbetar strategiskt 

riskerar att göra barnen passiva genom att inte närma sig barnens perspektiv. I vårt syfte 

kring barns inflytande är det mycket möjligt att barnen lyfter fram situationer då de har 

bestämt själva men att de har haft valmöjligheter att förhålla sig till utifrån de vuxnas 

ramar. Barnens inflytande behöver inte  handla om att fritt låta barnen välja hela tiden, 

det är även viktigt att barnen kan förhålla sig till varandra. Alla kan inte få som de vill 

vilket Markström (2005), Ribaeus (2014) och Ekström (2007) belyser i relation till de 

organisatoriska faktorerna. En viss form av styrning kan vara nödvändig för att 
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verksamheten ska fungera. Barns inflytande på förskolan handlar inte om att ge barn 

inflytande i allt, det handlar snarare om att ge barn inflytande i sådant som är möjligt 

och genomförbart inom verksamheten. 

3.2 Leken och barns inflytande  

I en studie där femåriga barn fick berätta i intervjuer om deras upplevelser av inflytande 

i verksamheten visade resultaten att barnen själva kopplade sitt inflytande främst till 

leken. Överlag upplevde barnen att de hade ett större inflytande över sig själva och sin 

lek då de ansåg att de fick bestämma medan de upplevde att de hade ett mindre 

inflytande inom de rutiner och regler som fanns. Barnen menade också att deras eget 

inflytande handlar om att få bestämma över sig själv och sin inlärning. Barnen uttryckte 

att de ibland får vara med de vuxna och bestämma vad som skall göras på förskolan. I 

relation till förskolans miljö menade barnen att de ibland får bestämma kring innehållet 

i förskolans olika rum (Sheridan 2007). I relation till vår egen studie kring barns 

upplevelser av inflytande ser vi utifrån Sheridans studie att barnen kan förknippa 

inflytande med leken och att de i den övriga verksamheten ibland får inflytande av de 

vuxna. I en studie av Löfdahl (2002) blir det tydligt via videoobservationer att barn 

själva skapar inflytande i leken. Leken är dessvärre villkorad då barnen positionerar 

varandras inflytande i relation till deras styrka, storlek och ålder. Utifrån vår egen studie 

är det intressant att reflektera över om barnen nämner leken i relation till deras 

inflytande eller möjligheter till att bestämma.  

Barns interaktion och villkor i leken är intressant att lyfta fram i relation till barns 

upplevelser av inflytande i förskolan. Barnen kan likväl utifrån vårt syfte nämna 

situationer då de får inflytande i leken eller bland sina kompisar. I en studie som är 

några år men fortfarande högst relevant eftersom den handlar om interaktionen mellan 

barn med fokus på barnets perspektiv. Med hjälp av videoobservationer blev det synligt 

att barns lek inte är helt fri från styrning. Leken innehåller så kallade lekregler som kan 

få betydelse för vilka villkor som skapas för barns inflytande inom leken. I leken 

förhåller sig barnen till andra barn vilket bidrar till att olika normer utvecklas kring 

förskolans material och rätten att få delta i andra barns lek. Normerna kan exempelvis 

handla om att inte få ta en leksak från någon annan eller att den som startade en lek är 

den som bestämmer över den. Det handlar mycket om vem som i leken har rätten att 

bestämma. I leken kan det därmed uppstå situationer då andra barn utesluts i leken eller 

inte får sin vilja igenom då en lek pågår på grund av att det är något annat barn som har 

rätten att bestämma. Det är inte självklart att barnen helt har inflytande i sin lek 

eftersom att de måste samspela med varandra och dela på förskolans material och 

utrymme. Barns inflytande i leken kan därmed variera beroende på vilka barn som 

deltar i leken eller vilket material som används (Johansson 1999).  

Barn konstruerar en gemenskap i leken som får betydelse för vilka interaktioner som 

skapas mellan barnen. Det synliggör Ivarsson (2003) då hon genom observationer av 

barn synliggjort att barns interaktion kan se ut på olika sätt. Då barn i leken samspelar 

med varandra är det vanligt att barn vill leka att de är “vuxna” i leken eftersom att det är 

de vuxna som barnen anser har kontroll. Genom att positionera sig som vuxen i leken 

får de flest möjligheter till att bestämma i leken. I relation till vår studie finner vi denna 

studie intressant då barnen i sin lek förknippar att vara vuxen i leken innebär att den får 

bestämma. I relation till Ivarsson som menar att barnen verkar förknippa vuxna med en 

form av makt och kontroll vilket blir synligt i barnens lek. Barnen uttrycker ofta att det 

antingen är fröknarna eller något annat barn som har makten. Olika former av lekar 

uttrycker olika mycket barns positionering mellan varandra. I leken finns det 
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möjligheter för barnen att utveckla en gemenskap och dela fokus. Barns lek är komplex 

och kan blir problematisk då barnen i leken kan pendla mellan att få vara med och 

bestämma eller helt uteslutas från att få bestämma då enskilda barn bestämmer istället 

över leken. I leken finns social inkludering eller exkludering då barn kan få tillträde i 

andra barns lek eller helt uteslutas och därmed inte få vara med. Både Johansson (1999) 

och Ivarsson (2003) belyser barns lek och olika former av vad som kan få betydelse för 

hur barn får inflytande eller delta i leken. Som vi tidigare såg i Sheridans (2007) studie 

så kan det vara i leken som även barnen i vår studie upplever och kopplar centralt till 

sitt inflytande.   

3.3 Organiserade och fria val i relation till barns inflytande 

I tidigare forskning finner vi en hel del studier kring barns organiserade och fria val i 

förskolan där det råder en komplexitet kring barns möjligheter att göra val. Dolk (2013) 

har i en studie med hjälp av observationer och intervjuer fokuserat på pedagogers arbete 

kring barns demokrati och inflytande i förskolan. Pedagogerna arrangerade valstunder 

och barnråd med syfte att barnen skulle involveras i arbetet och därmed också få 

inflytande. Valstund innebär att pedagoger organiserar olika alternativ av aktiviteter 

som barn har möjligheter att välja bland under förutsättningarna att det sker under en 

viss tid och att det inte överskrider ett maxantal av barn. Barnråd innebär bland annat att 

barnen får möjligheter att yttra sig om vad de vill göra i verksamheten. Pedagogen 

stöttar, antecknar och för protokoll. Valstund och barnråd ses som en möjlighet för både 

barn och pedagoger att tillsammans mötas och föra dialog om verksamheten. Utifrån 

Dolks studier om valstund och barnråd kan vi tänka oss att barnen i våra intervjuer 

kommer att ha erfarenheter av dessa moment eller att de har upplevt liknande 

situationer.  

Dolk (2013) pekar på att pedagogerna ser valstunderna och barnråden som ett verktyg 

för att ge barnen inflytande i verksamheten. Dolk lyfter fram dessa verktyg som en form 

av “vänlig maktutövning” vilket hon menar innebär att barnen tror att de är med och 

bestämmer men att det i själva verket är pedagogerna som bestämmer. I studien framgår 

det att barnen upplever både positiva och negativa känslor i samband med dessa 

metoder. Det positiva som framgår ur barnens svar är att de är medvetna om att de 

vuxna bestämmer men att de är nöjda med att göra egna val utifrån förutbestämda 

ramar. Samtidigt uttrycker barnen en frustration då de upplever att det inte finns 

aktiviteter som tillfredsställer allas vilja, att det är för lågt maxantal för varje aktivitet 

samt att barn ofta väljer det kompisarna väljer vilket leder till att den som är sist får 

färre valmöjligheter. Studien visar att en del barn gör motstånd mot pedagogerna utifrån 

sin frustration medan andra barn accepterar och finner sig i situationen. I relation till vår 

studie blir det intressant att jämföra om barnen upplever och uttrycker liknelser eller 

olikheter med denna studie.  

Dolk (2013) lyfter fram organiserade valstunder medan Jonsson (2013) menar att det är 

viktigt att pedagoger planerar arbetet med barns inflytande i verksamheten samtidigt 

som det är viktigt att de är öppna och flexibla i sin planering för att kunna ge barnen 

inflytande. Det kan betecknas som en blandning av en planerande didaktik och nuets 

didaktik. Genom observationer och intervjuer studerade Jonsson nuets didaktik på 

förskolor. Nuets didaktik innebär att pedagogerna utifrån stunden går ifrån sin egen 

planering och istället anpassar sitt arbetssätt utifrån barnens intentioner och idéer. Det 

visar sig i resultatet att en kombination av att inom verksamheten både planera i förväg 

och att ibland utgå från det barnen vill i stunden är det mest gynnsamma för barnets 

utveckling. I våra intervjuer kan barns upplevelser möjligen relateras till nuets didaktik 
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då de kan ge uttryck för att pedagogerna är flexibla utifrån barnens idéer. Barnens svar 

kan även relateras till Dolks organiserade valstunder då verksamheten har planerats i 

förväg. I vårt resultat blir det intressant att se hur barnen upplever olika former av val 

som de vuxna möjliggör i verksamheten.  

3.4 Metoder för att öka barns inflytande  

I den tidigare forskningen blir det tydligt att pedagogers arbetssätt och förhållningssätt 

får betydelse för de möjligheter som skapas för barns inflytande. Det handlar om att 

skapa förutsättningar och ett arbetssätt där barnen bjuds in att vara med och bestämma 

kring sig själva och verksamheten. Alvestad & Sheridan (2015) menar att 

dokumentationsarbetet kan vara ett tillvägagångssätt för att öka barns inflytande. I 

studien intervjuades pedagoger från olika förskolor, samtliga pedagoger poängterade 

vikten av att barnen bör vara utgångspunkten i dokumentation och verksamhet. 

Pedagogerna menar också att en lämplig metod för att öka barns inflytande är att 

involvera barnen i planering och utformning av verksamheten. Pedagogerna menar att 

en grundläggande förutsättning för att barn i verksamheten ska få inflytande är att fråga 

barnen efter deras synpunkter på verksamheten. Det är av vikt för att på så sätt få en bild 

av barnens perspektiv och barnens upplevelser av verksamheten samt att utifrån det 

skapa förutsättningar för att arbeta vidare med barnens viljor och intentioner. Genom att 

pedagoger frågar och försöker förstå barnen ökar möjligheterna till att få en bild kring 

hur barnen upplever sin förskola och sina möjligheter till inflytande. Samtidigt nämner 

pedagogerna att det finns svårigheter med att alltid ge barnen inflytande utifrån vad de 

säger då deras önskan kan variera från dag till dag.  

I ett forskningsprojekt från Australien studerades pedagogers arbete med att involvera 

förskolebarn i beslutsfattanden i verksamheten. I studien användes gruppintervjuer med 

verksamma pedagoger. Pedagogerna menade att det i teorin kan ses enkelt att låta 

barnen bestämma men i själva praktiken uppstår svårigheter. Det framkom olika tankar 

kring barnets förmåga att själv bestämma då en del tyckte att barn bör få möjligheter att 

bestämma medan andra ansåg att barn ska få vara barn och inte behöva ta det ansvaret. 

Gemensamt för pedagogerna var att de ansåg att barns ålder påverkar vad som anses 

vara lämpligt för barnen att bestämma. Att barn ska få bestämma allt ansågs vara svårt 

samtidigt som pedagogerna menade att de ofta styr barnen för att de anser att det är 

nödvändigt eller att det sker på ren rutin. Pedagogerna enades om att det är viktigt att 

skapa möjligheter för barn att få bestämma i förskolan, att på olika sätt ge barnen 

verktyg för att kunna förhandla och argumentera för sin sak (Hudson 2012). Ur ett 

internationellt perspektiv finns det även där en komplexitet kring barns inflytande, 

överlag handlar det om att barn måste få möjligheter till någon form av inflytande.  

I en studie från Norge undersöktes vilka aspekter som får betydelse för barns inflytande 

i interaktioner med pedagoger i förskolan. Resultatet visade med hjälp av observationer 

att det fanns flera aspekter som hade en positiv effekt i barns och pedagogers interaktion 

då det skapade möjligheter för barns inflytande. Följande aspekter som sågs som 

positiva var att pedagogen följde upp barnets initiativtagande, gav emotionella 

bekräftelser och var emotionell i sitt bemötande, hade en lekfull attityd till barnen samt 

hade en förmåga att kunna sätta sig in i barnets perspektiv. När pedagogerna integrerade 

dessa aspekter i interaktionen med barnen visade det sig att barnens egna intentioner 

fick mer plats och blev inte lika lätt missförstådda (Bae 2009). Ytterligare en studie 

kring barns delaktighet har gjorts av Määttä & Järvelä (2013). Studien är genomförd i 

Finland och fokuserar på barns involvering i sin egen utveckling. I studien undersöks 

barns utveckling av sitt eget självförtroende. Videoobservationer genomfördes och 
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sekvenser av materialet användes senare som diskussionsunderlag tillsammans med 

barnen. Studiens resultat visade att genom att pedagogerna involverade barnen i sitt eget 

lärande och sin vardag så ökade deras självförtroende och sin tro på sig själva. 

Resultatet visar att det är viktigt att pedagoger i verksamheten bjuder in barnen till 

diskussioner och involverar dem kring sådant som rör dem. Emilson & Folkesson 

(2006) har genom videoobservationer undersökt relationen mellan pedagoger och barn. 

Det framkom att pedagogens förhållningssätt gentemot barnet är avgörande för barns 

möjligheter till inflytande. Framgångrika metoder för att ge barn inflytande i 

verksamheten var att pedagogen delar fokus med barnen där den försöker inta barnets 

perspektiv och skapa möjligheter till inflytande. 

 

I en studie genomförd av Westlund (2011) framkommer pedagogers olika arbetssätt för 

att öka barns inflytande i verksamheten. Genom intervjuer med pedagoger och 

videoobservationer har olika arbetssätt kring barns inflytande synliggjorts. De olika 

arbetssätt som blivit synliga i studien är att ge barn möjligheter till samtal och ge barn 

utrymme till att uttrycka sina tankar och åsikter. Pedagoger menar att de i sitt arbete och 

planering utgår från barnen vilket är en metod för att öka barns inflytande och involvera 

dem i verksamheten. Något som blir synligt i studien är att det mest centrala är att låta 

barn göra val både med och utan valalternativ, ge barnens förslag utrymme men även 

uppmuntra barnen till att uttrycka sig. Ytterligare en metod för att öka barns inflytande 

är att ge dem ansvar. Även i denna studie lyfts pedagogens förhållningssätt kring barns 

inflytande fram som en central faktor för vilka möjligheter till inflytande som skapas för 

barnen. Som pedagog handlar det mycket om att stödja barns inflytande och stötta 

barnen för att våga uttrycka sig och ta plats. De menar att inflytande kan innebära 

många olika saker och att man som pedagog ibland måste styra barnen i en viss riktning 

för att det ska fungera men att det ibland går att låta barnen helt få inflytande. Genom att 

ställa frågor till barnen och ge dem utrymme i verksamheten kan pedagoger närma sig 

barnets perspektiv och få en förståelse kring barnens önskningar och upplevelser av sitt 

inflytande. Barn och vuxna kan uppleva inflytande på olika sätt och det är därför viktigt 

att synliggöra barnen. I denna del har vi försökt att nämna några metoder som kan 

användas för att öka barnens inflytande. I relation till våra intervjuer kanske barnen 

nämner något kring de vuxna eller verksamheten då de upplever att de har inflytande.  

3.5 Sammanfattning 

Denna studies syfte är att bidra med en ökad förståelse för barns upplevelser av 

inflytande i förskolan. Sammantaget visar tidigare forskning att barns inflytande i 

förskolan är ett forskningsområde där mycket fokus ligger på förskolans arbetssätt och 

pedagogers förhållningssätt. Vi har här lyft fram att vuxna sätter ramar som kan få 

betydelse för vad barn får inflytande över, att lekens villkor kan påverka barns 

inflytande, att det finns olika typer av valstunder men också olika metoder som kan 

möjliggöra barns inflytande inom förskolans verksamhet. Forskning visar att barns 

möjligheter till inflytande påverkas av vilka uppsatta ramar som de vuxna har inom 

förskolan, dessa ramar påverkar vad som är möjligt eller inte möjligt. Pedagogers 

förhållningssätt och organisatoriska förutsättningar påverkar vilka ramar barn i 

förskolan har att förhålla sig till. Det råder även en diskurs kring hur mycket och vad 

barn ska få inflytande över vilket synliggör en komplexitet kring barns inflytande.  

Forskning visar vidare att barn själva upplever att det är i leken som de har inflytande. I 

leken skapas olika villkor och lekregler vilket kan påverka barns enskilda upplevelser av 

inflytande då det kan ske positioneringar inom leken. Det förekommer även 

inkluderingar och exkluderingar som påverkar om barn får delta eller vara med och 
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bestämma i leken tillsammans med andra barn. Leken innehåller därmed både 

möjligheter och begränsningar för barns möjligheter till inflytande. Forskning lyfter 

fram organiserade och fria val vilket innebär att olika former av valstunder och 

valmöjligheter erbjuds barn i förskolan. Där de organiserade valen är förberedda utifrån 

de vuxna där barnen oftast har olika valalternativ att välja på medan de fria valen inte 

utgår från några förberedelser av vuxna. I relation till barns inflytande visar forskning 

på olika metoder som kan skapa möjligheter för barns inflytande. I dessa metoder blir 

pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt avgörande för vilka möjligheter till 

inflytande barn kan få. Metoderna handlar mycket om att involvera barnen i 

verksamheten samtidigt som pedagogerna synliggör barnens tankar och idéer. 

Pedagogerna kan arbeta med att synliggöra barnens tankar och idéer samtidigt som de 

kan hjälpa barnen att utveckla en förståelse för att det finns både möjligheter och 

begränsningar i relation till deras inflytande. Ett delat fokus kan leda till att pedagogen 

tillsammans med barnen kan utveckla en gemensam förståelse för vad inflytande kan 

innebära. Den tidigare forskningen har visat på att det finns en komplexitet kring barns 

inflytande och att det därmed inte finns så mycket forskning utifrån barnens tankar eller 

upplevelser.  
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4. Teoretisk utgångspunkt         

I vår studie i relation till vår teoretiska utgångspunkt har vi valt att lyfta fram barnets 

perspektiv i relation till fenomenologi och begreppet inflytande. Vi har valt dessa 

utgångspunkter då vi vill lyfta barnets perspektiv i frågan kring inflytande i förskolan 

samtidigt som vi vill lyfta fram begreppet inflytandets betydelse då det är ett komplext 

begrepp. Vår studie vilar på en fenomenologisk tanke kring att inte söka efter någon 

sanning utan istället en bild av barns egna upplevelser av just begreppet inflytande.  

4.1 Barns perspektiv med en fenomenologisk utgångspunkt 

I vår studie har vi valt att använda oss utav barns perspektiv med en fenomenologisk 

utgångspunkt. Arnér (2009) och Sommer (2011) lyfter fram begreppet barns perspektiv 

och menar att det utgår från barns eget perspektiv och syn på världen. Denscombe 

(2009) och Allwood & Eriksson (2010) lyfter fram fenomenologi som en teoretisk 

utgångspunkt som handlar om att försöka förstå andra människors upplevelser och på så 

sätt försöka se ett fenomen utifrån andra människors ögon. I relation till vår studie är 

vårt syfte att öka förståelsen för hur barn upplever inflytande i förskolan. Genom att 

utgå från fenomenologi som teoretisk utgångspunkt med koppling till barnets perspektiv 

kan vi på så sätt söka förståelse för hur barnet med sina egna ögon upplever fenomenet 

inflytande i förskolan.  

Denscombe (2009) beskriver att forskare inom fenomenologi inte är ute efter 

generaliseringar eller någon sanning. Istället söks det efter berättelser om människors 

upplevelser och bilder av deras verklighet. Arnér (2009) och Sommer (2011) skriver att 

alla barn har olika perspektiv på hur de upplever sin verklighet. I relation till vår studie 

så syftar vår undersökning inte på att söka efter sanningar för hur barn generellt 

upplever inflytande i förskolan. Vi är väl medvetna om att barns perspektiv ser olika ut 

och vi vill därför ge möjligheter utifrån en fenomenologisk teoretisk utgångspunkt att få 

syn på hur ett begränsat antal barn kan uppleva sin verklighet av inflytande.  

Fenomenologin möjliggör att ge en bild kring komplexa situationer som annars skulle 

vara svåra att beskriva eller studera. Genom att ta del av andra människors 

beskrivningar av fenomen i livet kan vi bättre förstå den komplexitet som finns i sociala 

sammanhang. Det finns ett intresse av att studera vardagslivet och fokus ligger gärna på 

olika sociala villkor (Allwood & Erikson 2010). Både Arnér (2009) och Sommer (2011) 

skriver att för att få en förståelse för barnens verklighet så måste barnen få möjligheter 

till att uttrycka sina egna tankar och erfarenheter. Det handlar om att den vuxne frågar 

barnen och engagerar sig i barnens värld för att förstå hur barnen upplever vardagen i 

förskolan. Genom att utgå från en fenomenologisk utgångspunkt med koppling till barns 

perspektiv anser vi att vi på så vis kan synligöra barns upplevelser i den komplexa 

verksamhet som råder kring barns inflytande.  

4.2 Begreppet inflytande 

Inflytande är ett begrepp med många olika definitioner och tolkningar (Arnér 2006). Vi 

kommer här att fokusera på vad inflytande kan innebära i relation till barn i förskolans 

verksamhet. Barn idag har enligt barnkonventionen rättigheter till inflytande i sådant 

som rör dem (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 2009). Det är 

därför av vikt och en skyldighet att pedagoger inom förskolan tar tillvara på barnens 

initiativ och idéer i verksamheten. Inflytande i förskolan kan innebära att barn ska få 

möjligheter att påverka sin vardag, exempelvis miljöns utformning och struktur eller 
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andra aspekter som omfattar verksamheten (Arnér 2006). Inflytande handlar också om 

att pedagoger visar förtroende till att barn kan själva och att deras intentioner är 

betydelsefulla. Genom dialoger mellan pedagog och barn är det viktigt med en 

ömsesidighet där även barnets perspektiv får utrymme i dialogen. För att barn ska kunna 

få inflytande är det en förutsättning att barn får insyn i sådant som rör dem. I förskolans 

verksamhet är det därför av värde att involvera barnen i förskolans ramar och villkor för 

att barnen ska kunna utveckla en förståelse (Westlund 2010). Det råder en diskussion 

kring hur mycket inflytande barn ska ha och en del menar att barn helt ska vara med och 

bestämma allt men enligt Arnér (2009) och Westlund (2010) är inte det vad inflytande 

handlar om. Inflytande ska i stället handla om att barn bör ha möjligheter till att uttrycka 

sig kring det som rör dem. Inflytande kan därför handla om att göra mindre val inom 

verksamheten kring sådant som pedagoger anser lämpligt för barnen att vara med och 

besluta kring.   

Barns inflytande problematiseras även i forskningen och handlar då om att pedagoger 

inom verksamheten inte fritt kan ge barn inflytande då organisatoriska förutsättningar 

begränsar pedagogerna i sitt arbete. Det visar sig att pedagoger i verksamheten är 

beroende av olika former av regler och rutiner för att få förskolans vardag att fungera 

vilket i sin tur påverkar hur mycket och vad barn kan få inflytande över (Markström 

2005, Ekström 2007). Pedagogerna i förskolan har en avgörande roll för huruvida barn 

upplever att de får eller inte får inflytande i verksamheten. Det är ofta vuxna som 

påverkar vilka möjligheter till inflytande som skapas. Pedagogernas förhållningssätt 

lyfts här fram som en central betydelse men även hur pedagogerna ser på just barnet i 

relation till begreppet inflytande. Det handlar därför att utifrån de förutsättningar som 

finns inom verksamheten skapa lämpliga möjligheter till barns inflytande (Arnér 2006, 

Johansson 2011, Ribaeus 2014).   

Det finns olika sätt att se på inflytande i förskolan. Orlenius & Bigsten (2008) lyfter 

fram två sätt att se på inflytande. De menar att det inom förskolans verksamhet 

förekommer värdekonflikter som innebär att det finns olika perspektiv att se på hur 

mycket inflytande ett barn ska få i förskolans verksamhet. Värdekonflikter handlar om 

att olika värden kan ställas mot varandra. I relation till barns inflytande går det att 

urskilja två olika perspektiv och sätt att se på just inflytande i relation till barnet inom 

förskolan. Ena perspektivet handlar om att barns eget ansvar över inflytande är något 

som successivt ökas. Desto mer erfarenheter och förståelse som barnet får ju mer får 

barnet vara med och ha inflytande. Genom att barn kan göra små val i verksamheten 

inom pedagogers ramar utövar barnen inflytande i verksamheten. Det andra perspektivet 

lyfter istället fram barnet som kompetent med en förmåga att ta eget ansvar. Till 

skillnad från det förra perspektivet handlar det här om att barn ska få inflytande direkt 

och att det inte är en fråga om successiv ökning. 

De två skiljande perspektiven som Orlenius & Bigsten (2008) tar upp lyfter även 

Westlund (2010) upp då hon problematiserar och synliggör möjliga konsekvenser. Det 

första perspektivet då barns inflytande successivt ökas kan leda till att pedagoger 

begränsar barnen mer än nödvändigt. Barns inflytande handlar då om att pedagoger ger 

barn små val inom bestämda ramar. Kritik som riktas mot det perspektivet är att 

inflytande kan tolkas som att pedagogers givna ramar tar över och styr barnens 

möjlighet till att göra egna val. Det andra perspektivet lyfter barnet som kompetent och 

som en individ med förmåga att helt ta ansvar för sitt eget inflytande vilket kan leda till 

att det blir för stor börda för barnet. Det kan också diskuteras huruvida det är möjligt 

inom förskolans ramar att låta barn helt bestämma och få inflytande. Inom förskolan 

finns det gränser för vad som är möjligt och ytterligare en aspekt att tänka på är vad är 
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möjligt att genomföra i förhållande till hur stor barngrupp det är. Utifrån Orlenius & 

Bigsten (2008) och Westlund (2010) har två perspektiv kring barns inflytande 

synliggjorts. Det blir här tydligt att det finns en komplexitet då det finns olika sätt att se 

på barns inflytande i förskolan.  

Inflytande är ett begrepp som framhålls i styrdokument för förskolan. Vallberg Roth 

(2011) synliggör styrdokumenten inom utbildningsväsendet och menar att 

styrdokumenten är föränderliga då de påverkas av politik och samhällets utveckling. 

Barnsynen, det vill säga sättet att se på barn har förändrats över tid och i dag är barnet i 

centrum. Idag läggs stor vikt vid barns rättigheter och att de ska involveras i samhället 

genom att få inflytande. I relation till begreppet inflytande skrivs det i dag fram i Lpfö 

98 (rev 2010) och Skolverket (2011) att barn ska få ett reellt inflytande på förskolan. 

Det innebär att pedagoger ska ansvara för att ge barn möjligheter till inflytande i sådant 

som rör dem i verksamheten. Pedagogerna ska ta tillvara på barns idéer och vilja till att 

vara delaktiga för att barn ska kunna få en förståelse för sina rättigheter och skyldigheter 

i samhället. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt kring inflytande är förskolans 

styrdokument inte en teori i sig men det har en stark koppling till begreppet inflytande i 

förskolans verksamhet. Det går således inte att utesluta styrdokumenten då begreppet 

inflytande ska definieras i relation till barnen i förskolan.  

Barns inflytande i förskolan är komplext då det råder diskurser ring vad barn ska få 

inflytande över. Forskning visar att det inte handlar om att ge barn inflytande i allt då 

det inte är möjligt eller genomförbart inom verksamhetens organisatoriska 

förutsättningar (Markström 2005, Ribaeus 2014, Ekström 2007). Barn kan ha olika 

viljor vilket kan göra det svårt att tillgodose alla barns önskningar utan det handlar 

istället om att ge barn utrymme till att uttrycka sig (Westlund 2011). Olika metoder för 

att möjliggöra barns inflytande i förskolan lyfts fram inom forskningen. Att ge barn 

inflytande handlar då om att involvera barnen i verksamheten och att försöka förstå 

barnen och deras perspektiv. Forskningen visar vidare att det handlar om att skapa 

möjligheter för barnen till inflytande och att barns inflytande kan möjliggöras på många 

olika sätt (Alvestad & Sheridan 2015, Emilson 2007, Westlund 2011).  

4.3 Sammanfattning 

Den teoretiska utgångspunkten utgår från barnets perspektiv utifrån en fenomenologisk 

utgångspunkt och begreppet inflytande. Barnets perspektiv synliggörs och lyfts fram i 

relation till den fenomenologiska utgångspunkten vilket innebär att vi här vill lyfta fram 

barnets egna perspektiv och upplevelser kring inflytande. Genom att försöka synliggöra 

varje enskilt barns perspektiv i denna studie kan vi utifrån fenomenologin försöka förstå 

barnens upplevelser kring fenomenet inflytande. Då denna studie fokuserar på barns 

upplevelser av sitt eget inflytande på förskolan lyfts just begreppet inflytande fram som 

en teoretisk utgångspunkt där fokus ligger på vad inflytande kan innebära i förskolan. 

Barn idag har rätt att få inflytande över sådant som rör dem. Inflytande i förskolan 

innebär därför att barn ska få möjlighet till inflytande i förskolans vardag och att 

pedagogerna i förskolan ska involvera barnen i verksamheten. Det råder en komplexitet 

och en diskurs kring hur och vad barn ska få inflytande över. Slutligen lyfts förskolans 

styrdokument då dessa inte går att utesluta då barns inflytande synliggörs, även fast 

styrdokumenten inte är en teori i sig så är de högst relevant att nämna i relation till både 

barns perspektiv och begreppet inflytande. Begreppet inflytande är ett omdiskuterat 

begrepp inom förskolan. 
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5. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att presentera våra val av metoder i denna studie. För att 

uppnå syftet och få svar på frågeställningarna kring barns upplevelser av inflytande har 

vi valt att göra en fenomenologisk studie. För att samla in data har intervjuer med barn 

genomförts och dessa intervjuer har sedan legat till grund för studiens resultat. 

Denscombe (2009) beskriver fenomenologisk forskning, denna forskningsansats 

fokuserar på människors upplevelser, erfarenheter, förståelse och beskrivningar av livet. 

Då en fenomenologisk forskning genomförs fokuseras det på varje enskild människas 

upplevelse och beskrivningar kring ett fenomen. I vår studie utgår vi från en 

fenomenologisk infallsvinkel då vårt syfte fokuserar på barns upplevelser kring sitt 

inflytande. 

5.1 Urval 

Då syftet i arbetet är att ta reda på barns upplevelser av sitt inflytande i förskolan består 

vår undersökningsgrupp utav barn i förskolans verksamhet. Eftersom vår studie 

fokuserar på enskilda barns beskrivningar av sina upplevelser kring inflytande valde vi 

att fokusera på ett mindre antal barn med erfarenheter av inflytande i förskolan. Vår 

undersökningsgrupp i denna studie består av totalt sex barn i åldern 4-5 år från två olika 

förskolor. Vi intervjuade just de äldre barnen på grund av att de lättare kan uttrycka sig 

och sätta ord på sina tankar vid en intervju, till skillnad från de yngre barnen. Genom att 

intervjua äldre barn ansåg vi att det kunde bidra till att vi kunde få ut mer av vår studie. 

Barnen valdes ut utifrån vilka barn som vi fått föräldrarnas godkännande att intervjua. 

De barn som deltog är de barn som själva ville ställa upp på en intervju och berätta 

kring sina upplevelser. Förskolorna som vi valde ut är förskolor där vi redan hade en 

relation med barnen i barngruppen. Anledningen till att vi valde barn från två olika 

förskolor är för att stärka vår validitet, det vill säga trovärdighet genom att inte endast 

fokusera på en förskola. Vi kommer inte att göra någon jämförelse mellan de två 

förskolorna utan endast lyfta fram de enskilda barnens upplevelser. Allwood & Erikson 

(2010) menar att det går att stärka validiteten genom att undersöka samma fenomen i 

olika sammanhang och på så sätt öka en undersöknings trovärdighet. 

5.2 Genomförande 

I denna studie är vårt syfte att ta reda på barns upplevelser av sitt inflytande i förskolan 

och därför anser vi att intervju är en lämplig metod för att kunna ta del av barns 

upplevelser och tankar kring sitt inflytande. Inom fenomenologi menar Denscombe 

(2009) att intervju är en lämplig metod för att samla in data kring människors 

upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Vår studie är kvalitativ eftersom vi 

fokuserat på ett begränsat antal barns upplevelser av inflytande i förskolan. Genom att 

fokusera på ett färre antal barn i studien kunde vi mer djupgående få kunskap om hur 

enskilda barn upplever inflytande i förskolan, till skillnad från om vi hade valt en 

kvantitativ metod som hade gett ett mer övergripande resultat av barns upplevelser av 

inflytande. Allwood & Erikson (2010) poängterar även vikten av att använda sig av 

kvalitativa metoder eftersom det fokuserar på människors upplevelser och erfarenheter 

vilket kan leda till att innehållet blir mer fördjupat och specifikt.  

Intervju är ett viktigt redskap för att försöka förstå en annan människas syn på världen 

eller ett fenomen. En kvalitativ intervju kan liknas vid ett vanligt samtal men till 

skillnad från ett vanligt samtal så har en intervju oftast ett bestämt fokus (Kihlström 

2007). I vår studie är barnets inflytande vårt fokus under de intervjuer som genomförts. 
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Kihlström (2007) lyfter fram intervjuteknik som ett lämpligt verktyg för att lärare ska 

kunna ta del av och förstå barns upplevelser inom utbildningsväsendet. Då intervjuer 

genomförs är det viktigt att den som ska intervjua förbereder sig i förväg och ställer 

öppna frågor. Öppna frågor ger  möjlighet till mer utvecklade svar till skillnad mot 

slutna frågor som i stället fokuserar på ett ja eller nej. I vår studie har vi i förväg 

förberett oss inför intervjuerna. Vi funderade kring barns inflytande i förskolan och 

formulerade en intervjuguide där vi förberedde öppna frågor till barnen som 

möjliggjorde att barnen kunde beskriva utifrån sina upplevelser. Vi valde att använda 

begreppet bestämma istället för inflytande då vi samtalade med barnen. Detta gjorde vi 

då inflytande kunde vara ett för barnen okänt begrepp och vi upplever att begreppet 

bestämma är mer anpassat att använda bland barn. Vi har även försökt att formulera 

frågor utifrån rutiner, vuxna, barn och förskolans rum eftersom att vi tänker att det är 

väl kända situationer som barnen möter i sin vardag på förskolan.  

Det finns olika sätt att strukturera intervjuer, de kan vara strukturerade och 

ostrukturerade. Vi valde en form som är en blandning av de två tidigare nämnda och 

kallas för semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) beskriver semistruktuerade 

intervjuer som en blandning av den strukturerade och ostrukturerade, vid 

semistruktuerade intervjuer används en färdig mall med ämnen och frågor som 

behandlas under intervjun. Vid intervjutillfället är intervjuaren flexibel och behandlar 

ämnen utifrån samtalets utveckling och ställer följdfrågor utifrån den intervjuade 

personens berättelser. Genom att vara flexibel vid intervjun möjliggörs ett mer 

individanpassat samtal. Vi har i vår studie valt att använda oss av semistruktuerade 

intervjuer eftersom vi anser  att det är en lämplig metod för att kunna få svar på vårt 

syfte och frågeställningar. Vid intervjuerna med barnen har vi utgått från vår 

intervjuguide med färdiga öppna frågor. Frågorna användes flexibelt vid intervjuerna då 

vi anpassade våra frågor och dess följd utifrån varje barns svar. Semistrukterade 

intervjuer är för oss relevant att använda eftersom att det skapar möjligheter för att utgå 

från det enskilda barnet samtidigt som vårt ämne behandlas. Denscombe (2009) belyser 

att intervjuer kan genomföras både i grupp och enskilt. De enskilda intervjuerna 

benämns som personliga och innebär att intervjun endast utgår från en persons 

perspektiv. Då vi genomförde våra intervjuer valde vi att intervjua ett barn i taget. Det 

valde vi att göra på grund av att barnen skulle få möjlighet att svara utifrån sig själva 

och därmed inte påverkas av sina kamrater.  

Intervjuerna i vår studie spelades in via ljudupptagning och intervjuernas längd 

varierade mellan 8-15 minuter. Ljudupptagning anses vara en bra metod för att den som 

intervjuar ska kunna få bättre interaktion och inte störas av att behöva anteckna 

samtalet. På så sätt möjliggörs att intervjuaren kan fokusera mer på samtalet och på den 

som blir intervjuad (Denscombe 2009). Vi använde oss utav ljudupptagning för att vi 

skulle kunna koncentrera oss på att lyssna på det barnen har att berätta till skillnad från 

om vi hade behövt skriva ner barnens svar då risken hade varit att både vi som 

intervjuar och barnen blivit störda och okoncentrerade. Att spela in samtalen med 

barnen möjliggjorde även att vi vid bearbetningen av datamaterialet kunde gå tillbaka i 

materialet. Om samtalen endast hade antecknats vid intervjutillfället hade mycket av 

barnens berättelser kring sitt inflytande gått förlorat på grund av att vi som intervjuare 

då hade sållat i barnens svar. Genom att spela in och därmed kunna gå tillbaka i 

materialet så ökar validiteten och risken att missförstå eller utesluta barnens svar 

minskar. Även Denscombe (2009) nämner ljudupptagning som en bra metod vid 

intervjuer för att öka validiteten.  
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5.2.1 Intervju med barn 

I vår studie undersöktes barns upplevelser av sitt inflytande i förskolan. Genom att vi 

använde intervjuer kunde vi på så sätt synliggöra barnens egna upplevelser av sitt 

inflytande på förskolan eftersom de där fick möjlighet att berätta utifrån sitt eget 

perspektiv. Det var viktigt att vi försökte ställa frågor som barnen förstår samtidigt som 

vi visade intresse för det barnen berättade och ställde lämpliga följdfrågor. I våra 

intervjuer var vår förhoppning att barnen skulle våga uttrycka sig och delge sina 

upplevelser där vår intervjuguide skulle kunna vara en grund för att samtalet skulle hålla 

sig kring vårt fenomen, inflytande. Kihlström (2007) menar att barns perspektiv kan 

komma till uttryck i intervjuer genom att den som intervjuar utifrån sina frågor flexibelt 

anpassar samtalet efter barnens egna uttryck och svar. För att barnen i vår studie skulle 

känna sig trygga valde vi att genomföra intervjuer med barn som vi hade en relation till 

så att de skulle våga uttrycka sig kring sina upplevelser av inflytande. Barnen gavs vid 

intervjutillfällena även utrymme och möjlighet till att fritt uttrycka sig samtidigt som vi 

vistades på barnens förskolor, i rum som sedan tidigare var kända av barnen. 

Vi menar även att barns perspektiv kan relateras till att de får utrymme att uttrycka sig, 

samtidigt som barns perspektiv kan innebära att barnen själva kan behöva stöd med att 

sätta ord på vad de menar. Kihlström (2007) menar att barnens spontana tankar måste få 

komma till uttryck och intervjuaren måste vara medveten om att barnen kanske inte kan 

sätta ord på sina tankar. Det är därför av vikt att låta barnen tala fritt samtidigt som 

intervjuaren måste vara ett stöd för att ämnet i samtalet ska kunna bibehållas. Vid våra 

intervjuer fick barnen utrymme för att sätta ord på sina tankar samtidigt som vi var 

medvetna om att barnen eventuellt kunde behöva stöd för att förmedla sina upplevelser 

av inflytande. Då intervjuerna genomfördes försökte vi att stödja barnen genom att vara 

tysta så att de fick tid till att formulera sig. Vi avbröt inte barnen då de berättade och vi 

upprepade även det barnen sa för att säkra att vi förstått och tolkat dem på rätt sätt. I 

intervjuerna var det viktigt att ställa följdfrågor till barnen för att vi skulle kunna närma 

oss barnens perspektiv och förstå dem i förskolans kontext.  

Att intervjua barn handlar inte bara om att använda sig av rätt intervjuteknik. Det 

handlar lika mycket om att omständigheterna runt intervjun ska vara bra, detta för att 

barnet ska känna sig bekvämt i situationen. Den avgörande faktorn för att intervjua ett 

barn är att den som intervjuar har en god relation med barnet. Om barnet känner sig 

tryggt med den som intervjuar skapas goda förutsättningar för att barnet ska våga öppna 

upp sina egna tankar och upplevelser (Arnér 2006). Då vi genomförde våra intervjuer 

var vi medvetna om att omständigheterna för situationen var viktiga och avgörande för 

hur resultatet skulle komma att bli. Vi har därför i vår studie valt barn på två förskolor 

som vi har en relation till. Intervjuerna genomfördes på en lugn plats på barnens 

förskolor för att skapa så bra förutsättningar som möjligt både för barnet och för vår 

studie.  

I intervjuer med barn måste den som intervjuar tänka på hur den kan komma att påverka 

barnet i situationen. Det som är avgörande är hur intervjuaren positionerar barnet i 

samtalet. Det finns en risk att intervjuaren styr barnet till att svara det intervjuaren själv 

förväntar sig och önskar få ut av intervjun. Därför krävs en medvetenhet och ett genuint 

intresse att verkligen vilja lyssna på vad barnet har att säga och ta det den säger på 

allvar. Även om barnet exempelvis inte kan uttrycka korrekt ren svenska i intervjun 

visar forskning att barn i hög utsträckning ändå kan berätta om sina tankar och 

upplevelser för andra. Det finns mycket att lära av barnen och det handlar snarare om att 

den vuxne som intervjuar måste utveckla ett synsätt där den ser barnens svar som 
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värdefulla, vilket kan leda till kunskap om barnet (Arnér 2006). Inför intervjuerna hade 

vi planerat och diskuterat vikten av hur vi förhåller oss till barnen under intervjuerna. Vi 

strävade efter att kommunikationen mellan oss och barnen skulle bli så jämställd och 

ömsesidig som möjligt, även om vi var medvetna att vi har en överordnande position. 

Vid intervjuerna lyfte vi fram barnen och barnens berättelser och tog deras berättelser 

och upplevelser på allvar. Ett genuint intresse av att försöka förstå barnet anser vi är en 

avgörande faktor för att inte styra barnet i en viss riktning samtidigt som barnet ges tid 

och utrymme för att uttrycka sig. 

Det finns skillnader mellan vuxnas och barns samspel och syn på omvärlden. Det är 

därför viktigt att försöka inta barnets perspektiv i intervjuer och försöka sätta sig in i 

andra sätt att tolka och tänka (Arnér 2006). I vår studie utgår vi från barnet och vill 

försöka förstå barns upplevelser kring fenomenet inflytande inom förskolans 

verksamhet. Fenomenologin belyser att människor upplever världen på olika sätt. 

Vuxna och barn upplever världen olika vilket gjorde det viktigt att vi i vår studie 

försökte förstå och utgå ifrån varje enskilt barn som deltog. Genom att fråga barnen 

kunde vi vuxna få en möjlighet att förstå och ta del av barns upplevelser. Arnér (2006) 

menar att den som intervjuar behöver konfrontera sina egna föreställningar och 

förutfattade meningar innan intervjun genomförs för att inte riskera att begränsa barnet. 

Språket är ett verktyg för att barn och vuxen vid samtal ska kunna förstå varandra. I vår 

studie försökte vi att inte begränsa barnet utan istället ge barnet utrymme till att uttrycka 

sig. Barnens berättelser är sådant som de upplever eller har tankar kring. Det är inte 

säkert att det barnen berättar är sant utan snarare en upplevelse och tanke utifrån ett 

barn. Det kan också vara så att barnen utifrån sin fantasi eller specifika minnen berättar 

om sina tankar kring inflytande. Oavsett vad barnen skulle komma att berätta så är det 

tankar och upplevelser av inflytande utifrån barns perspektiv. I vår vidare analys var det 

därför extra viktigt att tänka på att det insamlade materialet utgår från barns perspektiv 

och barns upplevelser eller tankar kring inflytande. Vår förhoppning var att få ta del av 

sex olika barns upplevelser och tankar för att på så sätt få se mångfalden kring ett 

fenomen, i vårt fall barns inflytande.  

5.2.2 Bearbetning och analys 

Då intervjuerna var genomförda transkriberades de relevanta delar av ljudupptagningen 

kring barns inflytande för att på så sätt kunna bearbeta och analysera materialet. Att 

transkribera intervjun innebär att det insamlade materialet via ljudupptagning görs om 

till textform (Denscombe 2009). På så sätt underlättade det vår bearbetning av 

datainsamlingen eftersom allt relevant som togs upp via ljudupptagning blev mer 

konkret och överskådligt eftersom att det är i textform. Denscombe (2009) menar att det 

är en fördel att i bearbetningen av materialet lyssna upprepande gånger för att sedan 

urskilja och välja ut det som är mest relevant i relation till studien. Det som är relevant 

skrivs ner till textform så att materialet kan bli mer överskådligt och synligt. Allwood 

och Erikson (2010) skriver att det är viktigt att bearbeta materialet genom att först 

försöka få en förståelse för helheten av materialet genom att upprepande gånger läsa 

materialet. Materialet är då beskrivningar av människors upplevelser och analyseras 

vidare genom att se till meningsbärande innehåll i det insamlade materialet.  

I vår bearbetning och analys lyssnade vi på intervjuerna och läste det transkriberade 

materialet flera gånger för att sedan avkoda materialet i relation till våra 

forskningsfrågor. Bryman (2011) menar att avkodning innebär att systematisera ett 

material genom att exempelvis göra överstrykningar och koppla det till frågor och 

uttryck. På så sätt går det lättare att hitta mönster, likheter och skillnader i det som 
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framkommit i materialet. För att avkoda vårt material gjorde vi överstrykningar i 

barnens svar med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. På så sätt kunde vi urskilja 

mönster, likheter och skillnader genom att markera i det insamlade materialet. Vår 

avkodning fick sedan ligga till grund för vår kategorisering av resultatet.   

5.2.3 Redovisning  

Då bearbetning och analys av materialet genomförts kategoriserades resultatet utifrån de 

mönster, likheter och skillnader som blivit synliga i materialet. Att kategorisera ett 

material menar Denscombe (2009) innebär att dela in ett material i olika teman, det vill 

säga i kategorier. Kategorisering kan användas efter en avkodning då avkodningen ger 

förutsättning för att få syn på vilka teman som framkommer i materialet. I vår studie 

används avkodning i bearbetning av materialet och kategorierna ser vi som ett resultat 

av det vi tidigare avkodat och fått fram. Kategorierna beskrevs och förtydligades med 

hjälp av citat från materialet för att synliggöra vad som blivit synligt under intervjuerna. 

Att använda citat i kategoriseringarna ger förutsättningar för en ökad validitet då 

barnens direkta svar blir synliggjorda (Denscombe 2009). Barnens svar och berättelser i 

intervjuerna blev då synliga i relation till vår tolkning av materialet tillsammans med 

vad barnen faktiskt sa och uttryckte vid intervjutillfället. Denna studie är en mindre 

fördjupad studie kring barns upplevelser av sitt inflytande i förskolans verksamhet. Det 

som blev synligt i resultatet är hur några barn fördelade på två förskolor upplevde sitt 

inflytande. 

Då vi har en fenomenologisk utgångspunkt i vår studie så fokuserade vi här på barnens 

upplevelser eftersom att fenomenologi handlar om att försöka förstå andra människors 

upplevelser och på så sätt försöka se ett fenomen utifrån andra människors ögon. Då en 

fenomenologisk studie presenteras är målet att presentera resultatet så nära de 

deltagandes berättelser som möjligt och därmed inte analysera och göra om dem för att 

passa in i någon mall (Denscombe 2009). Då vår studie utgår från fenomenologins teori 

använde vi oss av barnens berättelser då vi bearbetade och presenterade vårt resultat. 

Vår avsikt var därför att med hjälp av barnens berättelser presentera en bild kring hur 

några barn upplever sitt inflytande. Vi ställde därefter barnens upplevelser i relation till 

vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning.  

5.2.4 Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Då vi genomförde vår studie tog vi hänsyn till studiens validitet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. En studies validitet kan beskrivas som undersökningens trovärdighet, 

det vill säga hur giltig en studie är. Studiers validitet eller trovärdighet kan vara både bra 

och dåliga beroende på hur giltiga och säkra en studies metodval och insamling av data 

har varit. En studies tillförlitlighet handlar istället om undersökningens pålitlighet, det 

vill säga om studien skulle ge ett liknande resultat om den genomfördes återigen. Det 

som kan påverka tillförlitligheten är de val som görs då metodval och insamling av data 

genomförs. Vid forskning är det därför viktigt att tydligt presentera metodval, 

bearbetning, analys och eventuella andra val man gör under sin studies process från en 

problemformulering till ett resultat för att säkra studiens tillförlitlighet. 

Generaliserbarheten handlar slutligen om huruvida en studie är överförbar eller inte, det 

vill säga om den är generell och allmän. Vid kvalitativa studier är det vanligt att man 

inte är ute efter generaliseringar utan menar att det istället handlar om möjligheten att 

genomföra en liknande studie eller att jämföra med tidigare studier för att på så sätt 

urskilja eventuella likheter och skillnader (Denscombe 2009). 
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I relation till vår studies validitet och tillförlitlighet så har vi under alla våra metodval 

reflekterat och granskat våra val för att kunna få en så bra och giltig studie som möjligt. 

Vi har valt ut ett begränsat antal barn för att kunna få en fördjupad bild av barns 

upplevelser av inflytande till skillnad mot om vi istället haft ett högre antal deltagande 

barn. Om vi hade haft fler deltagande barn hade vi inte haft tid att bearbeta och 

analysera varje intervju på samma sätt vilket skulle kunna leda till ett mer övergripande 

resultat då vi har en begränsad tid att genomföra vår studie på. Intervjuer med barn har 

även det betydelse för vår studies validitet och tillförlitlighet då vi valt att utgå från 

intervjuer med barn i förskolan för att kunna synliggöra barns perspektiv och barnets 

upplevelser. För att kunna få just barnens perspektiv måste vi fråga barnen vilket bidrar 

till att intervju som metod är det som är mest lämpad för vår studie. För att säkra vår 

studies validitet och tillförlitlighet har vi spelat in våra intervjuer via ljudupptagning och 

därefter transkriberat materialet, detta för att säkra studiens insamling av material men 

också för att inga viktiga aspekter eller innehåll vid intervjuerna ska gå förlorat eller 

uteslutas. Vår studies tillförlitlighet upplever vi skulle kunna leda till ett liknande 

resultat om studien genomfördes igen. Slutligen i relation till vår studies 

generaliserbarhet så tar vi i denna studie avstånd från att göra några generaliseringar då 

vi har en fenomenologisk utgångspunkt där vi istället vill presentera en bild av hur 

några barn kan uppleva sitt inflytande.  

5.3 Forskningsetiska överväganden 

I vår studie kring barns upplevelser av inflytande i förskolan tog vi hänsyn och förhöll 

oss till de forskningsetiska principerna. Hermerén (2011) menar att de forskningsetiska 

principerna fungerar som ett skydd mot den enskilda individen, då forskningen måste 

genomföras på ett etiskt korrekt sätt. För att vår studie ska bli etiskt korrekt måste vi 

följa de föreskrifter som finns. Nedan följer de fyra forskningsetiska principerna och hur 

vi tillämpade och tog hänsyn till dessa i vår studie.  

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till de som deltar i 

forskningen. Informationen ska beröra forskningens syfte och hur undersökningen 

kommer att genomföras men också den deltagandes roll i forskningen. Det är också 

viktigt att informera de berörda kring sina rättigheter och sin rätt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002). I vår studie informerade vi alla berörda om vår 

studie och den deltagandes roll i studien. Information gavs både muntligt och skriftligt 

till föräldrar, pedagoger och barn. Vid intervjutillfället fick barnen information kring 

varför vi ville intervjua just dem utifrån studiens syfte. Barnet fick vid samma tillfälle 

information kring sina rättigheter och att barnet inte behöver svara eller delta om den 

inte vill.  

Samtyckeskravet handlar om att den som deltar i undersökningen själv bestämmer över 

sin medverkan. Då personer som är yngre än 15 år ska delta krävs ett samtycke från 

barnets vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). I vår studie delade vi personligen ut 

information både muntligt och skriftligt där vi bad om föräldrarnas samtycke för att få 

genomföra en intervju med deras barn. Både föräldrar och barn fick information om att 

deras medverkan i vår studie var frivillig. 

Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter inom undersökningen ska 

bevaras så att endast berörda ska få tillgång till innehållet. Om studien läggs ut för 

oberörda, måste materialet avidentifieras så att personerna inte kan identifieras 

(Vetenskapsrådet 2002). I vår studie är samtliga namn och identifierbara händelser 
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modifierade så att innehållet inte kan kopplas till någon av de deltagande eller deras 

förskola. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för studiens 

ändamål (Vetenskapsrådet 2002). I vår studie kommer materialet endast användas i 

detta examensarbete kring barns upplevelser av inflytande i förskolan. Examensarbetet 

läggs även ut på en webbplattform tillsammans med andra studenters examensarbeten. 

5.4 Metodkritik      

I denna studie undersökte vi barns upplevelser av inflytande på förskolan genom att 

använda intervju som metod. Vi anser att intervju är en lämplig metod eftersom den 

utifrån en fenomenologisk utgångspunkt kan synliggöra barns egna upplevelser av 

inflytande. Genom att ställa frågor till barn och ge barnen utrymme till att uttrycka sig 

kan vi på så sätt få ta del av deras upplevelser. Styrkan med att genomföra intervjuer 

med endast sex barn är att det blir möjligt att fördjupa sig mer kring deras upplevelser. 

En styrka med att vi har intervjuat är att vi kunnat spela in via ljudupptagning för att 

minimera risken att missa något vid våra intervjuer. Ytterligare en styrka med 

ljudupptagningen är att vi därefter kunnat transkribera materialet för att synliggöra 

barnens svar. Samtidigt som ljudupptagning är en fördel kan det likväl vara en nackdel 

då barnen kan uppleva det obekvämt att bli inspelade, vilket i sin tur kan ha påverkat 

våra intervjuer. En nackdel med att intervjuerna genomfördes med barn kan vara att 

barnen möjligen inte kan sätta ord på sina upplevelser och tankar vilket på så sätt kan 

leda till att vi tolkat och uppfattat barnen fel. Det kan också vara så att barnen inte 

förstår frågorna eller att barnen inte är vana vid att delta i intervjuer. Dessa aspekter är 

något att ta hänsyn till och vara medvetna om då vi använder intervjuer med barn som 

metod.   

Vår förförståelse av problemområdet kring barns inflytande i förskolan hade betydelse 

för vårt genomförande i vår undersökning. Fördelen med att vi hade en förförståelse för 

problemområdet är att vi kunde fördjupa oss i och utveckla det som redan fanns inom 

forskningsområdet. Eftersom det fanns lite forskning om barns egna upplevelser av 

inflytande i förskolan kan vår undersökning på så vis bidra med att synliggöra just detta 

och på så vis förhoppningsvis också väcka ett forskningsintresse hos andra. Samtidigt 

måste vi som genomför undersökningen inta en kritisk blick då det som redan finns 

inom området inte kan ses som självklart eller givet. Vi var därför tvungna att inför 

genomförandet av undersökningen vara öppna och nyfikna på nya aspekter som kunde 

framkomma och bidra med en nyanserad kunskap. Vi var även tvungna att försöka vara 

så objektiva som möjligt och försöka att bortse från våra personliga värderingar och 

förutfattade meningar. Det handlar om att vi som gjorde undersökningen behövde vara 

medvetna om att vi påverkar resultatet och det som synliggörs. Kihlström (2007) menar 

att det är viktigt att vara medveten om objektivitetens betydelse då studier genomförs 

eftersom det kan minska förhastade slutsatser och på så sätt öka undersökningens 

giltighet och trovärdighet.  
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6. Resultat och analys  

I denna del av arbetet kommer vi att presentera vårt resultat och analys utifrån vårt syfte 

och frågeställningar. Resultatet presenteras för att sedan analyseras mot våra teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Vi har i vår studie genomfört sex intervjuer med 

4-5 åriga barn på två förskolor. Barnen som deltog har vi valt att nämna som Adam, 

Emil, Wille, Melwin, Amina och Greta. Genom våra intervjuer har vi fått en inblick i 

hur barnen upplever inflytande i förskolan utifrån deras perspektiv. I avsnittet kommer 

vi att svara på frågeställningarna genom att synliggöra centrala aspekter som har blivit 

synliga inom respektive fråga. Då vår studie är fenomenologisk kommer vi här att 

presentera en bild av sex olika barns upplevelser av inflytande. Vi har utifrån det 

insamlade materialet avkodat och kategoriserat vilket vi nedan kommer att presentera. 

Då citat används för att synliggöra barnens svar och tankar betecknar B barnet i 

kommunikationen och V den vuxna i kommunikationen.  

6.1 Vuxna bestämmer för att de är ”stora” och ”vet bäst” 

I vårt insamlade material lyfter barnen fram vilken betydelse barnen upplever att de 

vuxna har för deras inflytande. Samtliga barn uttrycker att vuxna måste bestämma och 

att det är nödvändigt. Barnen uttrycker att de vuxna är “stora” och barnen själva är 

“små”. De menar att vuxna är de som bestämmer och att barnen ska lyssna och göra 

som de vuxna säger. I intervjuerna lyfter barnen fram rättvisa och orättvisa och menar 

att de vuxna vet vad som är rätt eller fel. I materialet blir det även synligt att barnen 

upplever att de vuxna lyssnar på dem och att de genom att fråga vuxna kan få 

möjligheter till inflytande. I tidigare forskning lyfts de vuxna fram ha en central 

betydelse för vilka möjligheter till inflytande som skapas inom verksamheten. Det blir 

även synligt att pedagogers förhållningssätt har betydelse för huruvida barn upplever att 

de får eller inte får inflytande inom förskolans verksamhet. Förskolans verksamhet 

innehåller organisatoriska förutsättningar som kan få betydelse för vad som är möjligt 

för barn att få inflytande över (Arnér 2006, Markström 2005, Ekström 2007). I 

forskningen råder en komplexitet kring vad barn ska få inflytande över då det inte är 

möjligt att låta alla barn få inflytande i allt utan att det istället handlar om att ge barn 

möjligheter till inflytande (Ribaeus 2014, Persson 2010). Då vi i våra intervjuer har 

frågat barnen kring sina upplevelser av bestämmelser lyfter de fram pedagogerna eller 

som barnen benämner dem “de vuxna” eller “fröknarna”, som en avgörande faktor då de 

upplever att de får inflytande.  

6.1.1 Vuxna får bestämma för att de är “stora” 

Då barn uttrycker sig kring de vuxna och deras egna inflytande pratar barn om 

bestämmande. I vårt material blir det synligt att barn kopplar ihop bestämmande med 

storlek. Barnen uttrycker att de vuxna är de som bestämmer och att barn ska lyssna på 

de vuxna. Melwin och Amina uttrycker sig tydligt i citaten nedan kring att de vuxna 

bestämmer för att de är “stora”.    

B: Vuxnarna. Bestämmer vad vi ska göra. 

V: Varför tror du att du inte får bestämma då? 

B: För dom är ju vuxna och dom är ju lite större 

Melwin 4 år 
  

V: Varför tror du att du inte får bestämma? 
B: För det är ju fröknarna som är stora.  

Amina 4 år 
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Utifrån de valda citaten ger barnen de vuxna en överordnande position och menar att de 

som är stora är de som bestämmer. Ivarsson (2003) visar i likhet med vår studie att barn 

ser de vuxna som de som bestämmer, i Ivarssons studie blev det tydligt i barnens lek då 

barnen lekte att de var vuxna och därmed fick en bestämmande roll i leken. I våra 

intervjuer menar barnen att de vuxna är stora och att det är en självklarhet att det är de 

vuxna som bestämmer. I likhet med de organisatoriska faktorerna så kräver olika 

situationer att de vuxna agerar eller bestämmer (Markström 2005, Ekström 2007). I vårt 

resultat upplever vi det inte som att barnet ser det som ett problem att vuxna bestämmer 

eller att det inkräktar på deras inflytande utan snarare som en del i vardagen att de 

vuxna är de som har den beslutande rollen. Barnen uttrycker inte heller något missnöje 

av att de vuxna bestämmer utan att de som barn bör lyssna på de vuxna. I relation till 

begreppet inflytande och vår teoretiska utgångspunkt så visar barnen här att det är de 

vuxna som påverkar om barnen får inflytande. Barnen menar att det är de vuxna som 

bestämmer. Det är pedagogernas ansvar att ge barn möjligheter till inflytande eftersom 

att barn idag har rätten till att få inflytande över sitt eget liv (Skolverket 2011, Lpfö 98 

rev 2010, Arnér 2009). Barns upplevelser av att få möjligheter till inflytande av vuxna 

synliggörs även det i materialet och presenteras under nästkommande rubrik. 

6.1.2 Inflytande under vuxnas villkor 

I intervjuerna med barnen framgår det i barnens svar att de upplever att de tillsammans 

med vuxna kan bestämma men att det kan ske under de vuxnas villkor. Barnen upplever 

att de vuxna lyssnar på vad de vill men att det i slutändan är de vuxna som avgör. Det 

barnen uttrycker är att de i en pågående aktivitet kan bli avbrutna av de vuxna. 

Samtidigt som barnen upplever att de kan bli avbrutna i leken menar de också att vuxna 

kan möjliggöra aktiviteter som barnen vill. Barnen uttrycker att det är viktigt att lyssna 

på de vuxnas bestämmelser eftersom barnen ser vuxna som att de vet vad som är 

rättvist. I de valda citaten blir det här tydligt att barn bör lyssna på fröken och att fröken 

kan fungera som ett stöd för barnen samtidigt som de vuxna kan avbryta leken. 

V: När ni barn inte får vara med och bestämma vad tror du det beror på? 
B: Alla vill olika saker och då blir det orättvist och då kan fröknarna bestämma för då blir det 

rättvist. Man måste lyssna på fröknarna och göra som dom säger. 
Emil 5 år   

 
V: Tycker du att de vuxna lyssnar på er barn, vad ni vill göra? 
B: Ja men ibland lyssnar de inte och då får vi göra det vi inte vill. Ibland säger fröken till oss att 

vi måste göra något annat. 
Wille 5 år 

Samtidigt som de vuxna kan gå in och avbryta barns pågående aktiviteter kan vuxna 

även ge tillåtelse till barnen att genomföra en aktivitet på egna intentioner. I citaten 

nedan blir det här tydligt då Wille berättar att han upplever att de vuxna ger tillåtelse till 

att han och en kompis får gå ut själva medan Adam får tillåtelse och tillgång till ett 

material. 

V: Tycker du att de vuxna lyssnar på dig? 
B: Ja för vet du jag och Alma fick gå ut själva innan. Vi gick in på den andra utegården men vi 

får inte det men vi gjorde det för vet du jag kan öppna grinden och vi behövde saker till vår 

soppa. 
V: Jaså, vad sa de vuxna när ni kom tillbaka? 
B: Att vi måste fråga och säga till så att de vet var vi är. 
Wille 5 år 

V: När tycker du att du får vara med och bestämma här på förskolan? 
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B: En gång fick jag bestämma, jag och Wille skulle bestämma vad vi skulle leka med och då 

ville vi ha husbilen. 
V: Husbilen? 
B: Ja för vi byggde ihop den, vi fick det för vår fröken.   
Adam 5 år 

Både Wille och Adam berättar båda om situationer då de vuxna lyssnat på dem och 

utifrån barnens vilja möjliggjort deras önskemål. För Wille handlade det om att gå ut 

medan det för Adam handlade om att få tillgång till ett särskilt material. Utifrån barns 

inflytande under vuxnas villkor kan vi utifrån citaten med Emil, Wille och Adam se att 

barnen lyssnar på de vuxna och att vuxna kan komma in och bestämma närsom för att 

avbryta för att göra något annat. Samtidigt som vuxna kan avbryta så kan de även 

möjliggöra barns önskan genom att ge barn tillåtelse och ansvar att både gå ut och att få 

ta fram ett särskilt material. I relation till tidigare forskning så har pedagogerna inom 

förskolans verksamhet en ofta avgörande betydelse för vad barn får inflytande över. Det 

är pedagogerna som skapar möjligheterna för barns inflytande men likaså kan begränsa 

möjligheterna till inflytande. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt lyfts fram 

som betydande faktorer för hur barns inflytande i verksamheten utvecklas eller 

tillvaratas (Arnér 2006, Johansson 2011, Jonsson 2013).  

I våra intervjuer blir både möjligheterna och risken att de vuxna begränsar eller avbryter 

synliga utifrån barnens upplevelser. De vuxna är för barnen en central del, då barnen 

själva upplever att de får eller inte bestämma. I relation till vår teoretiska utgångspunkt 

visar resultatet att barnen upplever att deras möjligheter till inflytande är kopplat till 

vuxnas villkor. Barnen upplever att pedagogerna både kan begränsa och ge barnen 

möjligheter till inflytande. Likt barnens svar skriver Arnér (2009) och Westlund (2010) 

att pedagoger bestämmer vad som anses lämpligt och olämpligt för barn att bestämma 

över. Inflytande handlar inte om att barn ska få bestämma fritt om allt, istället handlar 

det om att pedagoger ska ge möjligheter för barns inflytande inom bestämda ramar.  

6.2 Barn upplever inflytande i leken  

I vårt insamlade material lyfter barnen fram när de upplever att de har inflytande på 

förskolan. Samtliga barn lyfter fram leken då de berättar om sina upplevelser av 

inflytande. Barnen upplever att det är i leken som de får bestämma själva men att leken 

kan innehålla begränsningar för vad som är möjligt att få inflytande över. I vårt material 

blir det tydligt att det inom leken kan finnas villkor som skapas mellan barn vilket i sin 

tur får betydelse för vilket inflytande barnen får inom leken. Andra barn lyfts fram som 

betydande aspekter för barns upplevelser av inflytande. Det kan vara andra barn som 

sätter villkoren. I vårt material blir det även tydligt att barnen har strategier i leken för 

att komma överens och på så sätt öka varandras och sitt eget inflytande. I den tidigare 

forskningen synliggörs det i likhet med vår studie att barn kopplade sina upplevelser av 

inflytande till sin lek. Barnen upplevde att de fick större inflytande i sin lek då de kunde 

få bestämma mer över sig själva och vad som skulle göras (Sheridan 2007). Barns 

interaktion i leken framhålls även i forskningen som en för barnet central del inom 

förskolans verksamhet. Då barn leker kan konflikter uppstå som är kopplade till de 

sociala interaktioner som barnet möter eller tvingas till i leken (Johansson 1999, 

Ivarsson 2003). I denna del av vårt resultat blir det tydligt att barnen kopplar sitt 

inflytande till leken, samtidigt som barnen upplever att deras inflytandet kan variera i 

leken då det finns olika villkor som skapas mellan barnen. 

6.2.1 Villkor mellan barn 
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I intervjuerna berättar barnen kring leken och olika former av bestämmande i relation 

till kompisrelationer. I vårt resultat är det tydligt att andra kompisar ofta har en 

avgörande betydelse för känslan av att få bestämma. Det handlar mycket om att få eller 

inte få vara med i leken, det handlar också om att få bestämma vad som ska göras i 

leken och vem som bestämmer i leken. I citaten nedan får vi ta del av Emils, Melwins 

och Gretas upplevelser av bestämmande i leken då villkor mellan barnen utvecklas. De 

synliggör alla hur bestämmande och makt kan fungera i leken kopplat till sina egna 

upplevelser. 

V: Tycker du att du får leka det du vill? 
B: Ja men man måste veta vilka saker som man kan göra. Då kan alla bestämma. Vet du om man 

säger ”var med i våran lek” så kan någon säga ”nej jag vill inte” man får bestämma själv.   
Emil 5 år 

V: Tycker du att du får bestämma vad du vill leka på förskolan? 
B: Jag får inte. Leo får bara bestämma. 
V: Hur bestämmer han när ni leker då? 
B: ”Nu ska vi kratta löv eller nu ska vi leka sol och is”. Sen en gång så ville jag inte göra det Leo 

sa och då sa jag nej. Ibland brukar han säga “du får inte vara med”. 
Emil 5 år 

V: Finns det något mer du skulle vilja vara med och bestämma över?  

B: Att jag får leka med Erik och Kalle, dom brukar säga att jag inte får vara med. Ibland vill dom 

inte leka med mig. 

V: Har du sagt det till någon vuxen? 

B: Nej, då får jag gå till en annan och fråga.  

Melwin 5 år 
 

V: Hur tycker du man ska göra om man ska bestämma något och man är många? 

B: Jag och Hedda brukar säga att vi är för många och att vi vill leka själva. Jag får leka när jag är 

själv, jag får bestämma mycket men inte när Gustav och Wilma är här.  

Greta 4 år 

Gemensamt för alla barn är att de nämner att andra kan bestämma vem som får och vem 

som inte får vara med. Det blir tydligt att barnen i leken har överenskommelser med 

varandra och barnen har alla upplevt då någon kompis sagt “Du får inte vara med”. 

Barnen uttrycker även att andra kompisar i den pågående leken kan vara de som 

bestämmer och på så sätt uppstår maktrelationer mellan barn i leken. Det kan då vara ett 

särskilt barn som sätter villkoren för leken och vad man ska göra i leken. Johansson 

(1999) problematiserar barns interaktion i leken och menar att barn skapar normer för 

vad de ska göra och vem som bestämmer i leken, så kallade lekregler. Barnen kan helt 

få bestämma i leken men det är ingen självklarhet då barnen interagerar med varandra 

och det lätt kan bli olika former av att andra barn bestämmer både över en lek och över 

de som deltar i leken.  

I våra intervjuer blir det tydligt att barnen upplever att andra barn bestämmer över dem. 

Emil uttrycker att det går att säga nej om ett barn inte vill och att alla får bestämma 

själva över sin ingång i en lek. Samtidigt så berättar Emil om ett annat barn som 

bestämmer i leken och det andra barnets tillvägagångssätt för att styra den pågående 

leken genom att säga “nu ska vi”. Det blir här tydligt att andra barn upplever att 

bestämmande och inflytande kopplas till barns lek i förskolan. I relation till vår 

teoretiska utgångspunkt så blir det här tydligt att inflytande för barnen utifrån deras eget 

perspektiv handlar om inflytande i leken. Utifrån tidigare tankar kring begreppet 

inflytande så är det ett begrepp med många olika definitioner och innebörder (Arnér 

2006). I relation till barnen i vår studie är det intressant att barnen lyfter fram leken 

kring deras upplevelser av just inflytande. Vi får här tydligt barns perspektiv av 
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inflytande och upplevelser av inflytande inom lekens ramar. I relation till de 

värdekonflikter som synliggjorts i vår teoretiska utgångspunkt kring den komplexitet 

som råder kring vad barn bör få inflytande över kretsar mycket utifrån de vuxnas 

perspektiv (Orlenius & Bigsten 2008, Westlund 2010). Endast en forskning hittar vi 

som lyfter fram leken i relation till barns inflytande, då det blir tydligt att barn 

förknippar inflytande med leken. I vårt resultat kopplar barnen inflytande till leken och 

relationen mellan barn medan mycket av forskningen istället fokuserar på inflytandet 

som utvecklas mellan vuxna och barn.  

6.2.2 Strategi för att komma överens 

I intervjuerna berättar barnen att för att komma överens med andra barn är det viktigt att 

turas om, vänta på sin tur och att göra det alla vill tillsammans. Ett barn nämner att barn 

kan komma överens genom att göra olika saker och att man inte behöver göra allt 

tillsammans. Nedan synliggörs vad barnen sa kring deras inflytande i leken. Leken 

lyfter barnen fram som den mest centrala delen då de upplever att de får inflytande och 

får vara med och bestämma. I likhet med Sheridan (2007) lyfter barnen i hennes studie 

också fram att det är i sin egen lek som barnen upplever att de får bestämma. I 

Johanssons (1999) studie framgick det att barnen upplevde en varierande grad av 

inflytande eftersom de behövde ta hänsyn till samspel, lek och material. Ovan 

presenterades att barns inflytande påverkas av andra barns villkor. I citaten synliggör 

barnen istället tillvägagångssätt i leken då barn vill göra olika saker.  

V: Hur kan man bestämma något om man är många som ska bestämma något? 
 

B: Man får bara bestämma och vet du man kan turas om och göra det tillsammans. 
Emil 5 år 

B: Då kan man turas om.  
Wille 5 år 

 

B: Då får man göra det som alla vill. Om någon vill leka kurragömma får man göra det först 

sedan får man göra det andra. Det som man vill. 

Melwin 4 år 

B: Man kan göra olika saker eller kan man göra båda sakerna tillsammans. Man kan turas om, 

vänta till det man vill leka är ledigt och så kan man leka något annat så länge. 
Adam 5 år 

Barnen ger mycket uttryck för hur det går att göra om barn inte kommer överens i leken 

eller vill göra olika saker. Barnen berättar kring hur man i leken kan göra så att fler 

bestämmer eller om man inte kommer överens med en kompis. Gemensamt för alla 

barnens tankar är att man kan turas om. Adam uttrycker även att man kan göra olika 

saker om man i en lek inte vill göra samma sak, han menar också att om något man vill 

göra är upptaget så får man leka något annat tills det man vill göra är ledigt. Barnen 

uttrycker tydligt strategier för hur de inom leken kan öka både sitt eget men även andras 

inflytande i leken. Till skillnad från barnens tankar så är det ett barn som tydligt 

uttrycker en situation då de inte kunde bestämma eller komma överens i leken. Då 

barnen inte kunde komma överens ledde det istället till fysiska handlingar för att 

försöka komma överens eller få sin vilja igenom. I citatet nedan berättar Emil en 

upplevelse som han har då han lekte tillsammans med ett annat barn och gjorde 

motstånd mot det andra barnets villkor. 

V: Då du och din kompis vill göra olika saker kan du bestämma då? 
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B: Nej för han bara säger till mig att ”du ska lyssna på mig”. En gång tog han en tjock tjock 

pinne och slog i mitt huvud. Då fick jag inte bestämma. Och sen efter den dagen då puttade han 

mig och sen nästa dag då gjorde han något jättedumt. Han bet mig och bet mig jättehårt.  
Emil 5 år 

Emil delger här en situation då barns olika viljor ledde till fysiska handlingar. De 

fysiska handlingarna är även de strategier för att komma överens. Det går att analysera 

huruvida barn gör då det i leken uppstår olika åsikter eller viljor. Ibland kanske barnen 

mer använder verbala strategier, väntar på sin tur eller gör något annat medan andra 

situationer istället kanske leder till mer fysiska handlingar. Löfdahl (2002) visar i sin 

studie att barn positionerar sig själva och varandra i förhållande till styrka, storlek och 

ålder. I relation till begreppet inflytande verkar det som att barnen inom leken upplever 

inflytande, men att det kan ske under olika villkor. Barnen uttrycker även strategier som 

kan möjliggöra både andras men också sitt eget inflytande. Att få inflytande handlar om 

att få möjligheter till inflytande och möjlighet att påverka (Westlund 2010, Arnér 2006). 

I vårt material tenderar barnen att förknippa inflytande med just leken. Kanske att det 

har att göra med att barnen upplever att de vuxna ofta bestämmer och att barnen i leken 

kan leka mer utan de vuxna vilket därmed leder till att barnen förknippar leken med 

inflytande.    

6.3 Barn upplever inflytande i organiserade och fria val 

I vårt insamlade material visar barnen att de upplever att de får inflytande genom att 

göra val i förskolan. Utifrån barnens svar framkommer det två olika valmetoder som 

pedagogerna använder sig av i verksamheten. Den ena är valstund som innebär att 

pedagogerna i förväg har valt ut aktiviteter inom tidsramar som barnen får välja bland 

medan den andra metoden går ut på att fråga barnen och skriva ner vad barnen vill göra. 

Skillnaden mellan dessa valmetoder är att pedagoger i den andra metoden inte har valt 

ut några förutbestämda valalternativ. I intervjuerna lyfter barnen fram dessa stunder 

kopplat till sina egna upplevelser av när de får bestämma. Dolk (2013) har gjort studier 

där hon har undersökt pedagogers arbete kring barnens möjligheter till demokrati och 

inflytande i förskolan. Pedagogerna arrangerade valstund där barnen själva fick välja 

vad de ville göra utifrån förutbestämda valalternativ och en specifik tidsram. 

Pedagogerna använde även barnråd som innefattar att barnen själva fick tala om vad de 

ville göra i verksamheten utan förbestämda val. Pedagogernas uppgift var att stötta och 

skriva upp barnens önskningar.  

6.3.1 Valstund med valalternativ 

I intervjuerna från den ena förskolan berättar barnen om att de upplever att de får 

bestämma efter vilan då de sätter upp sin lapp på en tavla vad de vill leka med. 

Fröknarna bestämmer vilka alternativ av aktiviteter det finns att välja på samt hur länge 

barnen får vara i den aktuella aktiviteten.  

V: Vilka delar på förskolan upplever du att du får bestämma? 

B: Efter vilan. Jag sätter min lapp på tavlan, så får jag bestämma vad jag vill leka med. Så då får 

jag leka med det en stund och sedan byta. 

V: Menar du det på dörren, sätter du dit ditt namn då på vart du vill vara då, på dom bilderna? 

B: Ja, då får jag göra vad jag vill då. 

V: Får ni välja aktiviteter själva? 

B: Nej, vuxnarna har satt upp lappar på vad vi får göra 

V: Okej, är det är fröknarna som har satt dit vad ni får göra och bestämmer hur lång stund ni får 

leka?  

B: Ja 

V: Men du känner att du får bestämma ändå? 



  
 

27 

 

B: Ja, jag bestämmer.  

Melwin 4 år 

V: Vilka delar på förskolan upplever du att du får bestämma? 

B: Vad jag vill leka med efter vilan. 

V: Vad gör ni då? 

B: Det finns lappar som det finns våra ansikten på, vi sätter dom på tavlan.  

V: Vad får ni välja på då? 

B: Fröknarna får bestämma. Vi leker en stund sedan byta.  

Amina 4 år 

Både Melwin och Amina ger uttryck för att det finns organiserade valstunder efter vilan. 

Båda berättar i intervjuerna att de upplever att de får vara med och bestämma efter vilan 

då de har valstund. Båda är medvetna om att fröknarna har bestämt vilka aktiviteter 

samt hur lång tid de får ta att utföra en aktivitet. I likhet med barnens svar visar tidigare 

studier som Dolk (2013) genomfört att barn upplever att de får bestämma i valstunden 

och att de är medvetna om att pedagogerna har bestämt ramarna. Samtidigt 

framkommer det olikheter då det inte framgår i våra intervjuer att barnen upplever ett 

missnöje kring brist på aktiviteter, nackdelar med att välja sist samt att det är för lågt 

maxantal som barnen i Dolks studie nämner. Det går även att se en likhet med Jonssons 

(2013) studie då det utifrån hennes studie går att tolka att pedagogerna använder sig av 

en planerande didaktik där förbestämda aktiviteter organiseras. I Emilsons (2007) studie 

benämns förutbestämda aktiviteter som en stark inramning då pedagogerna bestämmer 

vad som blir möjligt för barnen att få inflytande över.  

I relation till vår teoretiska utgångspunkt kring begreppet inflytande blir det synligt att 

barnen upplever inflytande inom pedagogers ramar och att de inte visar några tecken på 

missnöje. Westlund (2010) och Orlenius & Bigsten (2008) menar att inflytande kan 

innebära att pedagoger ger barn möjligheter till inflytande inom bestämda ramar. Barn 

kan må bra av att inte behöva ta eget ansvar för att helt bestämma fritt då det kan bli en 

börda för barnet. Barn behöver successivt få fler möjligheter till inflytande utifrån vad 

de klarar av och mår bra utav. Utifrån barnens svar går det möjligen att tolka det som att 

de är nöjda med att pedagogerna har styrt upp förutbestämda ramar. Det kan möjligen 

innebära att barnen upplever att de mår bra av att inte behöva ta ansvar fullt ut för vad 

de ska aktivera sig med. Ribaeus 2014, Markström (2005) och Ekström (2007) tar även 

upp att det är omöjligt att låta barnen bestämma fritt då det finns gränser för vad som är 

möjligt att genomföra i förskolan. Möjligen går det utifrån barnens svar att tolka att de 

både är medvetna om att de inte kan bestämma allt och att pedagogerna på något sätt 

måste vara med i processen.   

6.3.2 Valstund utan valalternativ 

I intervjuerna blir även en annan form av val synliga utifrån barnens upplevelser. 

Barnen berättar att de vuxna brukar fråga dem vad de vill göra och leka med. Det finns 

här inga förutbestämda ramar eller valalternativ som barnen kan välja inom. Istället är 

barnet här i fokus och får möjlighet att utifrån sig själv säga vad det vill göra eller leka.   

V: Tycker du att fröknarna brukar fråga er barn vad ni vill göra? 
B: Ibland, de frågar våra namn och så får vi bestämma vad vi vill leka. 
V: Tycker du att du får vara med och bestämma då när fröknarna frågar er? 
B: Nej jag fick inte bestämma men jag fick vara med och bestämma. 
Emil 5 år 

V: Får du vara med och bestämma? 
B: Ja det tycker jag för vår fröken frågade vad vi ville göra. Då skrev hon vad alla ville göra. 
V: Och då fick du vara med och bestämma? 
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B: Ja vi fick säga vad vi ville göra då. 
Adam 5 år 

Både Emil och Adam ger uttryck att det finns tillfällen i verksamheten då de får berätta 

vad de vill göra och att pedagogerna skriver ner det. I våra intervjuer framkommer det 

att barnen får möjligheter att själva berätta vad de vill göra utan förbestämda ramar. I 

likhet med Dolks (2013) studie framkommer det att barnen får möjligheter att yttra sig 

själva vad de vill göra och att pedagogen skriver ner det barnen säger. Ytterligare en 

likhet är att barnen både i Dolks och vår studie uttrycker att de upplever att de får vara 

med och bestämma. Dolk menar vidare i sin studie att det är vanligt att barn kan göra 

motstånd vid olika former av val men det är inget som blir synligt i vårt resultat. Vi 

upplever att barnen i vår studie utifrån det de säger är nöjda med det inflytande som de 

har och att de upplever att de får vara med och bestämma i verksamheten. Det går även 

att hitta en likhet med Jonssons (2013) studie då pedagogerna eventuellt arbetar mer 

utifrån nuets didaktik. Pedagogerna kan ha planerat tillfällen men försöker att flexibelt 

utgå från vad som händer här och nu utifrån barnens svar. Utifrån barnens svar i våra 

intervjuer blir det synligt att pedagogerna mer fritt låter barnen att uttrycka sig till 

skillnad från då pedagoger tillämpar mer organiserade valtillfällen med förutbestämda 

valalternativ.  

I relation till vår teoretiska utgångspunkt kring begreppet inflytande så blir det här 

synligt att barns inflytande kan ses ur olika perspektiv. Orlenius & Bigsten (2008) 

menar att barns inflytande kan innebära att barnet ses som kompetent och därmed ges 

möjligheter till att göra direkta val. Det handlar här om att tro på barnets förmåga och 

därmed ge dem möjligheter till att göra val, bestämma över sig själva och ta ansvar. I 

relation till vår studie visar barnen tecken på att pedagogerna möjligen ser barnen som 

kompetenta och att barnen får möjligheter till att ta eget ansvar för att göra val. Vidare 

problematiserar Westlund (2010) vad detta perspektiv kan innebära för barnet och 

menar att det kan bli en börda för barnet då barnet kanske inte är redo att fatta egna 

beslut. Det går även att diskutera om det är möjligt och lämpligt att ge barn ansvaret att 

bestämma själva samtidigt som det inom verksamheten kanske inte är rimligt och 

genomförbart att alla barn bestämmer hela tiden. I relation till vår studie visar barnen 

här inga tecken på att dessa tillfällen blir en börda då de inte vill eller är redo för att 

fatta beslut. Barnen gläds åt att pedagogerna lyssnar på vad de vill göra och därmed 

också skriver ner deras intentioner. Utifrån barnens svar fick vi ingen information om 

huruvida pedagogerna har genomfört det barnen har uttryckt, men barnen visar tecken 

på att de är glada över att pedagogerna lyssnar och integrerar dem i verksamheten. 

6.4 Barn vill ha inflytande och har önskningar om vad de vill 

bestämma 

I vår frågeställning är vi intresserade av vad barn upplever att de vill ha mer inflytande 

över. Då vi ställde frågan till barnen vid våra intervjuer har alla barn någon form av 

tanke kring vad de skulle vilja bestämma eller ha på förskolan. Då vi frågar barnen 

uttrycker alla barn utom ett en vilja att bestämma och att de tycker att det känns bra att 

bestämma för att det är roligt och menar då att de blir glada. Barnet som inte vill 

bestämma tycker det kan vara skönt då andra bestämmer för att det tycker om att vara 

tyst. Samtliga barn uttrycker önskningar kring vad de skulle göra eller vill ha om de fick 

bestämma på förskolan. Vi presenterar här några av barnens tankar och idéer.   

6.4.1 Barns vilja att bestämma 
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Samtliga barn vill vara med och bestämma och uttrycker att de blir glada och att det är 

roligt om de får bestämma. I citaten nedan får vi se vad Emil, Greta och Wille säger. 

Wille uttrycker en vilja att bestämma allt som fröknarna gör och har en tanke kring hur 

det går  att göra så att barnen får bestämma mer. Han menar att barn och vuxna kan byta 

plats så att barnen får bestämma istället.  

V: Hur tycker du det känns när man får bestämma någonting? 
B: Bra. 
V: På vilket sätt känns det bra? 
B: Att man bara är glad. Jag tycker om att bestämma. Men ibland vet jag inte vad jag vill och då 

bara gör jag något. 
Emil 5 år 

V: Hur tycker du det känns att få vara med att bestämma? 
B: Rooolliiggt 
Greta 4 år 

V: Vad skulle du göra om du fick bestämma på förskolan? 
B: Då skulle jag bestämma allt och bestämma vilka lekar vi ska leka. Eller vad vi ska göra. Jag 

vet man kan göra så att fröknarna och barnen byter plats. Då får vi bestämma. 
Wille 5 år 

Citaten gör det tydligt att barnen tycker om att bestämma och att de tycker att det känns 

bra. I den tidigare forskningen försöker vi synliggöra olika metoder för att öka barns 

inflytande vilket kan ställas i relation till barnens vilja att bestämma. Gemensamt för 

forskningen är att det handlar om att pedagoger i verksamheten ska skapa möjligheter 

för barnen till inflytande och att det kan göras på många olika sätt. Det råder också en 

komplexitet kring vad barn ska vara med och bestämma eller inte och huruvida barn 

mår bra av att bestämma (Alvestad & Sheridan 2015, Hudson 2012, Bae 2009, Määttä 

& Järvelä 2013, Westlund 2011). I relation till begreppet inflytande så blir det här 

synligt att barnen gärna är med och bestämmer och att de vill ha inflytande. I vår 

teoretiska utgångspunkt kring begreppet inflytande framgår det att barn idag har rätt att 

få möjlighet till att få inflytande (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 

rättigheter 2009, Lpfö 98 rev 2010, Skolverket 2011). Ett av barnen skiljde sig från de 

andra barnen då den berättade att den tycker att det är skönt att någon annan bestämmer. 

Barnet motiverar det med att den inte vill prata utan istället följa kompisarna. Dolk 

(2013) menar att inflytande även handlar om rätten att avstå från att bestämma. Det är 

inte säkert att alla barn vill bestämma hela tiden. I relation till Adams upplevelser som 

presenteras nedan synliggörs hans rätt att ibland avstå från att bestämma. Ytterligare ett 

sätt att se på Adams svar kan vara att han i konstellationen tillsammans med Leo och 

Max inte får utrymme till att bestämma och därav uttrycker att han inte behöver 

bestämma och istället väljer att vara tyst.  

V: Hur är det när ni är inne på förskolan hur är det då? 
B: Då behöver jag inte bestämma. 
V: Hur tycker du det känns att inte behöva bestämma? 
B: Jag tycker att det är skönt att inte bestämma. För Leo brukar bestämma över hela leken med 

Max och det är bra tycker jag. För jag vill inte säga så mycket.  
Adam 5 år 

Adam delar med sig av sina upplevelser av att bestämmande ibland kan vara jobbigt och 

att det därför kan vara skönt att andra bestämmer åt honom eller styr i leken. I relation 

till att de vuxna sätter ramar och organiserar valtillfällen kan det utifrån Dolk (2013) 

och Jonsson (2013) vara bra med organiserade och planerade val eftersom att det kan 

finnas barn som kan uppleva en svårighet att bestämma själv och då kan det vara skönt 

för barnen att få bestämma inom förutbestämda ramar som vuxna skapar. I relation till 
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leken och både Johansson (1999) och Ivarsson (2003) finns det inom leken olika sociala 

interaktioner som påverkar vilket inflytande och vilka möjligheter till bestämmande 

som skapas i leken eller vem som styr i leken. I relation till vår teoretiska utgångspunkt 

kring begreppet inflytande så handlar inflytande mycket om att ge barn möjligheter till 

inflytande samtidigt som vuxna bör involvera barnen i verksamheten (Arnér 2006, Lpfö 

98 rev 2010). Westlund (2010) menar att en del barn kan uppleva det jobbigt med för 

mycket inflytande och möjligheter till fria val. I relation till våra deltagande barn i vår 

studie framgår det att ett av de sex barn som deltog ibland kan uppleva inflytande och 

att bestämma som en börda eller jobbigt. Här blir komplexiteten återigen synlig då det 

inte är en självklarhet att alla barn i förskolan vill ha inflytande eftersom att alla barn är 

olika. 

6.4.2 Vad barn vill bestämma om 

I vårt resultat blir det synligt att barnen har skilda tankar kring vad de skulle bestämma 

eller göra om de fick bestämma. En del barn fokuserar på leken, någon vill delta mer i 

praktiska vardagssysslor, andra på material, ett barn har en dröm om riktiga 

barbapappor medan ett annat barn vill fylla år och ha party. I citaten nedan synliggör vi 

hur barnen uttryckte sina tankar kring vad de skulle vilja bestämma.  

V: Om du fick välja helt själv på förskolan, vad skulle du bestämma över då? 

B: Att alla ska köra med bilar, jag gillar bilar. Att får bestämma själv vad man ska leka med.  

Melwin 4 år 
 

B: Att inte leka häst jätte länge. Jag vill inte bestämma över att vara tjuv och polis, jag vill bara 

vara polis. 

Greta 4 år 

Melwin och Greta hade bestämt kring leken. Melwin berättar att han tycker om bilar 

och om han fick bestämma så skulle alla köra med bilar. Han uttrycker att han tycker att 

alla skulle få bestämma vad man vill leka med. Här uttrycker Melwin en tanke kring sig 

själv och hans intresse samtidigt som han menar att han skulle låta alla bestämma själva 

över vad man vill leka. Nedan synliggörs Adams önskan om han fick bestämma. 

V: Om du fick välja helt själv på förskolan, vad skulle du bestämma över då? 

B: Jag vill slänga soporna lite mer. Jag har bara gjort det en gång. Jag vill bjuda på frukten lite 

mer. 

Adam 5år 

Adam har en önskan om att få delta i praktiska vardagssysslor, det som han lyfter fram 

är att få slänga soporna lite oftare men också att få bjuda på frukt. I citaten nedan 

synliggörs vad Wille och Greta skulle bestämma om de fick bestämma själva.  

V: Om du fick välja helt själv på förskolan, vad skulle du bestämma över då? 
 

B: Leo har ”bästacykeln” nästan alltid. Jag vill ha ”bästacykeln” ibland.  
Wille 5 år 

 

B: En röd dörr till lekstugan.  

Greta 4 år 

Adam och Greta har liknande önskemål om de fick bestämma, båda skulle vilja ha 

tillgång till någon form av material. Adam vill få tillgång till ett material som finns på 

förskolan som något annat barn ofta har medan Greta vill köpa in ett material i form av 



  
 

31 

 

en röd dörr till lekstugan. Nedan följer slutligen Melwins och Emils önskan om de fick 

bestämma. 

V: Om du fick välja helt själv på förskolan, vad skulle du bestämma över då? 

B: Att det fanns riktiga barbapapor i staden som bodde i hus. Att dom ska komma ut genom 

bilder 

Melwin 4 år 

B: Jag skulle fylla år jättemycket. Om man fyller år då är det jättekul och ha party och hallowen, 

det tycker jag är roligt. Och ha fest. Vi sätter en stor discolampa och sen bakar vi och käkar 

riktig tårta. Det tycker jag är gott. Och sen musik också. 
V: Var skulle de vuxna vara när du hade din fest? 
B: De får inte vara med för det är bara ett 5-årskalas. 
Emil 5 år 

Melwin och Emil uttrycker sina fantasier kring sina önskemål, Melwin skulle vilja att 

riktiga barbapappor fanns och att de skulle komma ut ur bilder medan Emil istället 

skulle vilja fylla år och ha fest. I citaten är barnens olika önskemål väldigt olika och de 

är också olika lätta att genomföra eller tillgodose. I likhet med Ribaeus (2014) och 

Persson (2010) menar de att det finns en svårighet med att involvera barn och ge dem 

inflytande då barn vill göra olika saker eller har idéer som kan vara svåra att genomföra. 

I relation till teorin och barns perspektiv menar Arnér (2009) och Sommer (2011) att 

barn har olika perspektiv på hur de upplever sin verklighet vilket gör det betydelsefullt 

att låta mer än ett barn berätta kring sina upplevelser. Då vår studie är fenomenologisk 

utgår vi från varje enskilt barns upplevelser för att synliggöra barns olika eller lika 

upplevelser av inflytande. 

6.5 Sammanfattning  

Studien visar att det mest centrala för barn då de har upplevelser av inflytande är i 

relation till vuxna, andra barn och leken. Barnen i studien lyfter fram dessa aspekter då 

de får frågor kring sina upplevelser av inflytande. I vårt resultat blir det även synligt att 

barn har upplevelser av att göra val och att de har önskningar kring vad de vill 

bestämma om de fick. Vi har här under resultat och analys svarat på våra 

forskningsfrågor genom att kategorisera vad som blev synligt i barnens svar i olika 

kategorier. Utifrån det har vi sedan analyserat och jämfört resultatet i relation till vår 

teori och tidigare forskning. Då denna studie är fenomenologisk har vi med hjälp av 

citat försökt synliggöra de bärande aspekter som barnen lyft fram kring sina 

upplevelser. Vi har försökt att visa sex barns tankar och bilder kring sina upplevelser av 

inflytande.  

I resultatet blir det synligt att barnen upplever att de vuxna har betydelse för deras 

inflytande. Barnen i studien menar att vuxna måste bestämma och att de vuxna är stora 

vilket ger dem rätten till att bestämma. Barnen i vår studie uttrycker också kring sina 

upplevelser att de får inflytande under de vuxnas villkor. Det som blir tydligt är att 

barnen upplever en viss frihet och att de får bestämma men att de samtidigt i sin lek kan 

bli avbrutna av de vuxna. Samtidigt som barnen upplever att de vuxna kan begränsa 

leken menar de också att de vuxna kan ge tillåtelse för barnen att göra något annat 

tillexempel att gå ut själva eller plocka fram ett särskilt material. Resultatet i vår studie 

synliggör leken som en central del då barn upplever inflytande på förskolan. Barnen 

menar att de upplever att de får bestämma i leken. Då barnen berättar om sina 

upplevelser blir det också tydligt att leken innehåller olika former av villkor som får 

betydelse för hur barnen uppfattar sitt inflytande. Det som för oss blir tydligt är att 
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specifika barn kan bestämma över leken eller vem som har tillträde och får vara med i 

leken. Gemensamt för alla barnen är att de nämner olika strategier i leken som de kan 

använda för att få inflytande eller ge något annat barn inflytande. Fokus ligger då på 

olika tillvägagångssätt för att komma överens då barnen i leken vill göra olika saker. 

Barnen menar då att lämpliga strategier kan vara att turas om, vänta på sin tur, göra alla 

saker tillsammans eller att göra olika saker.  

I resultatet synliggörs det att barnen upplever att de får vara med och göra två olika 

former av val inom förskolan. Dessa val är antingen organiserade av de vuxna med 

förutbestämda aktiviteter och tidsramar eller fria där barnen fritt får välja vad de vill 

göra samtidigt som de vuxna antecknar barnens önskningar. Inom båda valformerna 

upplever barnen att de får vara med och bestämma över sig själva och vad de vill göra. 

Vår sista del i vårt resultat fokuserar mer på vad barn vill ha mer inflytande över. 

Barnen får då fundera kring vad de skulle vilja ha eller göra om det var de själva som 

bestämde på förskolan. I våra intervjuer är det tydligt att barnen tycker om att bestämma 

och att det känns bra och roligt samtidigt som de blir glada. Ett barn uttrycker att det 

kan vara skönt när andra bestämmer för att den tycker mest om att vara tyst. Alla barn 

har någon form av önskan för vad de skulle göra eller vilja ha om de fick bestämma. 

Barnen nämner då saker kopplade till leken, någon vill delta mer i praktiska 

vardagssysslor, andra vill ha något särskilt material, någon vill ha riktiga sagofigurer 

medan ett annat barn vill fylla år och ha party. Barnens tankar och upplevelser kring vad 

de skulle vilja ha eller bestämma över är relativt olika och en del är lättare att 

genomföra i praktiken än andra. 

Slutligen vill vi lyfta fram barnens upplevelser och poängtera att barnen i vår studie 

förstår och accepterar att vuxna bestämmer över dem och att barnen är nöjda med det 

inflytande som de har på sina förskolor. I relation till vår teori och begreppet inflytande 

har vi här presenterat några barns upplevelser av sitt inflytande inom förskolan. Barnen 

lägger stor vikt vid leken då barnen själva fritt får berätta om då de upplever att de har 

inflytande. Barnen uttrycker att de är nöjda med det inflytande som de får på förskolan 

genom de vuxnas lyhördhet, leken och olika valstunder. Barnen visar slutligen att de vill 

ha inflytande och att de har önskningar om att de vill bestämma över material eller olika 

tillställningar som exempelvis kalas. 
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7. Diskussion 

För att koppla tillbaka till inledningen i vårt arbete så framgår det i olika styrdokument 

att barn skall ges förutsättningar för inflytande i förskolans verksamhet. Det är således 

inte så lätt att arbeta med i praktiken då det i barns upplevelser framkommer olika 

aspekter som de upplever får betydelse för sitt inflytande i förskolan. I vår studie får 

“fröknarna”, leken och andra barn en central betydelse för deras upplevelser av 

inflytande då de är på förskolan. Något som blir synligt genom hela vårt arbete är den 

komplexitet som råder då pedagoger inom förskolan ska arbeta med barns inflytande. 

Det råder diskussioner kring vad barn ska bestämma över, hur mycket barn ska få 

bestämma, huruvida barn mår bra av att bestämma men också hur pedagoger ska arbeta 

med barns inflytande i verksamheten. Det handlar snarare om att skapa möjligheter och 

ge barn inflytande i det som är möjligt och lämpligt, än om att ge inflytande i precis allt. 

Vi kommer här att föra en diskussion kring varför vårt resultat ser ut som det gör och 

vad det kan få för konsekvenser i den pedagogiska verksamheten. 

7.1 Resultatdiskussion 

Då syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för barns upplevelser av 

inflytande i förskolan har vi försökt att lyfta fram några barns perspektiv av sina 

upplevelser. Resultatet i denna studie har fokuserat mycket kring de vuxna, leken, andra 

barn, valtillfällen men också vad barnen skulle bestämma om de fick möjligheten. 

Nedan kommer vi här att försöka synliggöra dessa aspekter som barnen lyfter fram 

kring sina egna upplevelser i relation till våra forskningsfrågor men också vad det kan få 

för konsekvenser.  

Vår första forskningsfråga utgick från vilken betydelse barnen upplever att de vuxna har 

för deras inflytande. I resultatet framkommer det att barnen upplever att de vuxna 

påverkar vilka möjligheter till inflytande som de får. Barnen menar att de vuxna 

bestämmer för att de är stora och vuxna. I resultatet blir det synligt att vuxna både kan 

begränsa och möjliggöra aktiviteter för barnen inom verksamheten. Det är dock de 

vuxna som tar de slutgiltiga besluten och barnen som bör lyssna på de vuxna. Barnen 

upplever även att de vuxna lyssnar på dem och barnen uttrycker en accepterande 

inställning till att det är fröknarna” som bestämmer. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

vuxna ses för barnen som en central faktor för deras upplevelser av inflytande. 

Komplexiteten i pedagogens arbete kan innebära att pedagoger inte vet hur de ska 

arbeta med barns inflytande eftersom det råder en komplexitet kring hur mycket 

inflytande barn ska få möjlighet till. Likt Ribaeus (2014) och Person (2010) menar de 

att det inom förskolan förekommer värdekonflikter då det finns en diskurs om hur och 

vad barn egentligen ska få inflytande i. Forskningen visar att det handlar mycket om att 

skapa möjligheter för barnen till inflytande (Arnér 2006, Orlenius & Bigsten 2008, 

Johansson 2011, Jonsson 2013).   

De konsekvenser som barnens upplevelser av de vuxnas betydelse för deras inflytande 

kan vara problematiskt då pedagoger inte försöker förstå eller möta barnets perspektiv. 

Samtidigt som barnen visar förståelse för att de inte kan bestämma allt i verksamheten 

visar de också på att de har upplevelser av att de inte får bestämma för att de inte är 

“stora” som de vuxna. Barnen intar en accepterande inställning till att de inte får 

bestämma för att de är “små” i stället för att inta ett kritiskt förhållningssätt till varför 

det är som det är. Barnens upplevelser är således viktigt för pedagoger att integrera i sitt 

arbete för att försöka förstå och arbeta med att möta barnens upplevelser i ett ömsesidigt 

samspel. Vi menar att det är viktigt att barn upplever och vet om att de har rättigheter 
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till inflytande i verksamheten samtidigt som de måste få möjligheter att utveckla en 

förståelse för möjligheternas ramar. Det är således betydelsefullt att synliggöra för 

barnen när de får inflytande och varför de ibland inte får det. Det handlar även om att 

synliggöra för barnen att det inte bara är de vuxna som är “stora” som får bestämma och 

kanske även visa att vuxna inte alltid får bestämma. Det handlar om ett ömsesidigt 

samspel med barnet så att den kan förstå varför pedagogen utför vissa handlingar samt 

att ge barnen redskap för att uppleva och förstå vad inflytande kan innebära i denna 

komplexitet. Markström (2005) och Ekström (2007) stärker våra reflektioner då de 

menar att organisatoriska förutsättningar påverkar pedagogers arbete med barns 

inflytande och att en viss styrning behövs för att verksamheten ska fungera. Emilson 

(2007) menar att barn i verksamheten inte kan välja fritt då de måste lära sig att också 

förhålla sig till varandra och Ribaeus (2014) poängterar att det handlar mycket om 

pedagogens förhållningssätt då den måste lyssna på barnen och synliggöra när de får 

inflytande. Enligt våra reflektioner går det att arbeta med barns inflytande på många 

olika sätt, enligt våra reflektioner handlar det om att  pedagoger är medvetna om barns 

inflytande och skapar möjligheter för barn till inflytande i verksamheten.   

Vår andra forskningsfråga utgick från när barnen upplever att de har inflytande på 

förskolan. I vårt resultat blir det tydligt att det är i leken som barnen upplever att de har 

inflytande. Leken kan ses som en arena för barn både då de får inflytande men också då 

andra barn kan frånta barnets inflytande. Inom leken förekommer både inkluderingar 

och exkluderingar för vem som får inflytande eller delta i en lek. I våra intervjuer med 

barnen blir det även tydligt att barnen har strategier för hur de inom leken kan göra då 

de inte kommer överens eller då de vill göra olika saker. Det blir här tydligt att barn har 

strategier för att möjliggöra varandras inflytande, strategierna handlar om att turas om, 

vänta på sin tur, göra det alla vill, göra olika saker men också fysiska handlingar. En 

orsak till varför barnen just lyfter fram leken då de får inflytande tänker vi kan bero på 

att barnen upplever mer frihet då de vuxna kanske inte är lika involverade som i andra 

delar av verksamheten. Vi finner det både intressant och tänkvärt att barnen lyfter fram 

leken i relation till sitt inflytande. En fråga man kan ställa sig är hur barnen tänker kring 

sitt inflytande då vuxna medvetet arbetar med barnens inflytande? Är barnen medvetna 

om då de får inflytande i andra situationer än i bara leken? 

De konsekvenser som barns upplevelser av leken kan få är att olika barn inom leken kan 

få bestämma olika mycket. Inom leken kan det vara så att något barn alltid får 

inflytande medan ett annat barn aldrig får inflytande och får bestämma inom leken. Det 

råder därmed en problematik kring just inflytandet i relation till leken då det inom leken 

råder olika former av maktrelationer och positioneringar. I likhet med våra reflektioner 

så visar även forskningen att leken innehåller många möjligheter till inflytande men 

också olika former av villkor och lekregler som kan få betydelse för leken och barns 

känsla av att få inflytande (Johansson 1999, Ivarsson 2003, Löfdahl 2002). Vi tänker 

vidare att barns positioneringar kan få konsekvenser för vilken känsla och upplevelse 

barnen får av inflytandet. Inkluderingar och exkluderingar är även de konsekvenser, vi 

tänker att barns olika konstellationer i leken kan påverka vilka möjligheter till inflytande 

som utvecklas då ett barn tillsammans med några barn kanske inte får möjlighet till 

inflytande medan barnet tillsammans med några andra barn ges möjligheter till 

inflytande. Barns möjligheter till inflytande tänker vi kan variera och att det som 

pedagog då är viktigt att vara närvarande i barns lek för att undvika att något barn aldrig 

får inflytande eller alltid utesluts från leken. Att barn har strategier för att komma 

överens inom leken kan ses som en positiv konsekvens då barnen själva kan möjliggöra 

både sitt eget men även andras inflytande. I likhet med med vår studie så lyfter även 

Sheridan (2007) fram barns inflytande i relation till barns lek. Vi menar att arbetet med 
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barns inflytande i förskolan inte bara handlar om att pedagogerna ska ge inflytande till 

barnen, de handlar också om hur inflytande skapas, utvecklas och upplevs mellan barn 

inom leken.   

Vår tredje forskningsfråga utgick från om barn har upplevelser av inflytande genom att 

göra olika val. I vårt resultat framkom två olika former av val, ett mer styrt och 

organiserat valtillfälle där pedagogerna väljer ut aktiviteter inom en tidsram medan det 

andra valtillfället är mindre styrt då barnen fritt får berätta för pedagogerna vad de vill 

göra och deras önskningar skrivs ner. Barnen visar inget tecken på motstånd eller 

missnöje mot dessa valtillfällen då de endast uttrycker att de är nöjda och att de 

upplever att de får bestämma. Enligt våra reflektioner så är barn olika vilket kan 

innebära att en del barn behöver mer organiserade val medan andra barn behöver mer 

fria val. En viktig aspekt och konsekvens är därför att pedagoger skapar olika former av 

val för barnen för att alla barns behov ska kunna tillgodoses. Det är också intressant att 

reflektera över barnens upplevelser av dessa val då alla barn oavsett om valen är mer 

eller mindre styrda upplever att de får inflytande eller möjlighet att påverka. Vi tänker 

att just valtillfällen kan vara tillfällen som blir tydliga för barnen då de får möjlighet att 

välja, bestämma eller påverka. 

De konsekvenser som barns upplevelser av olika val kan få är att för styrda val kan leda 

till att barnen inte får så mycket inflytande eller möjligheter till att göra egna val. Fria 

val kan istället leda till att barn får svårt att begränsa sina val vilket i sin tur kan leda till 

att valtillfällena kan bli något påfrestande och jobbigt. Komplexiteten blir här tydlig då 

olika former av val eller valmöjligheter kan få betydelse för hur barn får inflytande 

inom verksamheten. En intressant aspekt är att barnen i vår studie upplever att de har 

inflytande oavsett om pedagogerna styr valen eller om valen är mer fria. Det går även 

att tänka att pedagoger behöver låta barn bestämma inom vissa ramar för att kunna 

genomföra aktiviteterna. Då barn istället fritt får göra val eller önska kan det vara 

svårare för pedagogerna att tillgodose barnens önskan. Konsekvenserna kring barns 

valtillfällen visar på den komplexitet och problematik som finns i relation till att ge barn 

inflytande. I likhet med vår kritiska diskussion synliggör även Orlenius & Bigsten 

(2008) och Westlund (2010) denna komplexitet då de tar upp att inflytande kan innebära 

olika saker. Inflytande kan handla om att succesivt öka barns inflytande men också att 

barn redan är kompetenta och därmed bör få både inflytande och ansvar direkt. Vidare 

menar Jonsson (2013) att nuets didaktik tillsammans med en planerande didaktik skapar 

möjligheter för barns inflytande. Det vill säga att pedagoger planerar för hur barn ska få 

möjligheter till inflytande i verksamheten samtidigt som de också måste ha en 

kompetens att kunna ta tillvara på barnens inflytande och idéer som kan ske spontant i 

verksamheten. Enligt våra reflektioner kan det behövas både planerande och 

organiserade val men också friare och oplanerade val för att kunna ge barn varierade 

möjligheter till inflytande.  

Vår fjärde och sista forskningsfråga fokuserade på vad barn upplever att de vill ha mer 

inflytande över. Vårt resultat visar att barn vill vara med och bestämma och att de har 

tankar kring vad de skulle vilja ha eller göra om de själva fick bestämma. Barnen 

uttrycker att det känns bra att få bestämma, de tycker att det är roligt men också att de 

blir glada av att bestämma. Ett barn i vår studie uttrycker att det ibland kan vara skönt 

då någon annan bestämmer för att den tycker om att vara tyst. Då barnen fritt får tänka 

över vad de skulle göra eller vilja ha om de fick bestämma så är deras önskningar skilda 

åt. En del barn fokuserar på leken, någon vill delta i praktiska vardagssysslor, andra på 

material eller tillställningar. Enligt våra reflektioner är barnens tankar intressanta och vi 

tänker att det kanske inte alltid är möjligt att genomföra barns önskningar utan att det 
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handlar om att möjliggöra det som är lämpligt och rimligt men också att förklara för 

barn varför man inte kan göra allt. Det vi menar här är att det handlar om att man inom 

förskolan är flera barn och att det handlar om att respektera varandras viljor och åsikter.  

De konsekvenser som barnens upplevelser av vad de vill ha mer inflytande över kan 

leda till att det både möjliggör och försvårar arbetet med barns inflytande. Det är viktigt 

att synliggöra barnens upplevelser av vad de vill ha inflytande över samtidigt som 

pedagoger måste vara realistiska med vad de kan genomföra i verksamheten. Vi menar 

att det handlar om att ge barnen möjligheter till inflytande i verksamheten men att det 

inte innebär att man genomför precis allt som barnen vill då det i längden inte är 

realistiskt eller hållbart. I likhet med vår reflektion framgår det i Lpfö 98 (rev 2010) att 

barn ska få ett reellt inflytande vilket innebär att pedagoger i den mån det är möjligt ska 

stimulera och ge barn möjligheter till inflytande. I tidigare forskning synliggörs 

pedagogens förhållningssätt  och arbetssätt som en avgörande faktor för hur och vad 

barn får möjlighet till inflytande i verksamheten (Alvestad & Sheridan 2015, Bae 2009, 

Määttä & Järvelä 2013, Emilson & Folkesson 2006). I arbetet med att ge barn fler 

möjligheter till inflytande kan det bli svårt som pedagog att tillgodose alla barns 

önskningar då de kan vilja göra olika saker. Barns önskningar kan möjligen även variera 

från dag till dag och därmed göra det svårt för pedagogerna att veta vad de kan arbeta 

vidare med i en längre process. Pedagoger måste även ta ställning till att varje barn kan 

behöva olika former av inflytande vilket Hudson (2012) nämner. Vi menar att det är 

viktigt att pedagoger kommer till insikt med att det är omöjligt att genomföra varje 

barns önskningar varje dag på förskolan och att det inte heller är vårt uppdrag. Istället 

menar vi att det handlar om att pedagoger försöker hitta möjligheter för att barn ska få 

fler möjligheter till inflytande. Våra reflektioner stöds av Bae (2009), Emilson & 

Folkesson (2006) och Westlund (2011) som menar att det handlar om att följa upp barns 

initiativ, ge barnen utrymme, att pedagoger lyssnar, bekräftar och ser varje barn för att 

försöka förstå barnens perspektiv.   

Sammantaget visar barnen i vår studie att de har både upplevelser och erfarenheter av 

inflytande. Vi har nu fört en diskussion kring de resultat som blivit synliga i vår studie. 

Enligt våra reflektioner är det betydelsefullt för pedagogers arbete med barns inflytande 

att faktiskt fråga barnen kring deras upplevelser och tankar. Barn och vuxna kan ha 

olika synsätt på vad inflytande innebär eller när barn får möjlighet till inflytande. 

Utifrån forskningen synliggörs vikten av att synliggöra för barn då de får inflytande. 

Genom att synliggöra inflytandet för barnen men också då det inte är möjligt att få 

inflytande blir komplexiteten tydligare för barnet (Ribaeus 2014). Slutligen tänker vi 

även att det handlar mycket om att ge barn utrymme till att uttrycka sig samtidigt som 

de vuxna lyssnar på barnen. Vi menar därmed att begreppet inflytande således inte 

handlar om att alltid få bestämma i verksamheten utan begreppet handlar snarare om att 

få möjligheter att påverka verksamheten i den mån det är möjligt.  

 

7.2 Metoddiskussion 

För att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar har vi i denna studie använt 

oss utav intervju som metod. Vi har under hela arbetet ansett att intervju har varit 

utifrån en fenomenologisk utgångspunkt den lämpligaste metoden att använda oss av 

eftersom det ger oss möjligheter att fråga barnen kring deras upplevelser. Under arbetets 

gång har vi diskuterat att undersökningen skulle kunna vidareutvecklas och få ett 

bredare resultat om vi hade kompletterat med observationer som metod. Genom att 

observera verksamheten skulle vi då kunnat se hur barnens svar av sina upplevelser 

faktiskt kommer till uttryck i verksamheten och därmed kunna synliggöra 
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komplexiteten ytterligare. För att utveckla vår undersökning ytterligare hade intervjuer 

med pedagoger även kunnat genomföras på de deltagande barnens förskolor. På så sätt 

skulle vi då kunnat jämföra pedagogers och barns tankar om inflytande och därmed 

också kunna bidra med att synliggöra komplexiteten ännu mer. Om vi hade använt en 

annan metod än intervjuer och i stället använt oss utav exempelvis bara observationen 

anser vi att vårt syfte hade blivit missvisande. Utifrån en fenomenologisk utgångspunkt 

har vi varit intresserade av att bidra med att öka förståelsen för barns upplevelser av 

inflytande i verksamheten. Det hade således inte gått att genomföra med endast 

observationer eftersom det är barnens berättande av deras upplevelser och tankar som vi 

ville fokusera och undersöka.  

I vår studie har barnen varit i fokus och vi har genomfört intervjuer med sex olika barn. 

Innan vi genomförde intervjuerna med barnen diskuterade vi intervjuers styrkor och 

svagheter men också vad det kan innebära att intervjua barn. Efter vi hade genomfört 

våra intervjuer fann vi vissa svårigheter med vår insamling av vårt material. Att 

intervjua barn finner vi väldigt intressant och viktigt då barnen är en central del inom 

förskolan. Det är dock inte så enkelt att intervjua barn då det är svårt att veta om barnen 

förstår de frågorna som ställs, samtidigt som barnen kanske kan finna det svårt att 

förmedla sig och sätta ord på sina upplevelser. Då vi genomförde våra intervjuer fick 

barnen gå iväg med oss till ett enskilt rum för att genomföra intervjuerna. En del barn 

var koncentrerade under intervjun medan andra hade svårt att sitta stilla vilket även det 

kan påverka vårt resultat. För att underlätta för barnen skulle vi kunnat ge barnen 

uppdrag att få fotografera kring sina upplevelser av inflytande. På så sätt hade barnen 

kunnat få förbereda sig inför intervjun och kanske också hunnit att ha funderat kring sitt 

inflytande eller då de får bestämma eller vara med och bestämma. Genom att använda 

sig av fler metoder som vi nämnt ovan med både observationer och intervjuer med 

pedagogerna skulle även det kunna underlätta intervjuerna med barnen då vi som 

intervjuar hade fått en bredare bild kring deras förskola. Slutligen vill vi också lyfta 

fram att våra egna kunskaper kring att intervjua barn påverkar barnens svar och vårt 

resultat.  

7.3 Framtida forskning 

Barns upplevelser av inflytande är ett forskningsområde med en begränsad forskning då 

majoriteten av forskningen i stället synliggör pedagogernas arbete med området. Då vi 

anser att barn och vuxna tänker olika kring inflytande är det likväl viktigt att även lyfta 

fram barns perspektiv kring denna komplexitet kring barns inflytande. Det finns 

diskurser kring vad barn ska få inflytande över men också huruvida vad som är lämpligt 

att barn får inflytande över. En del menar att barn ska få både ansvar och möjligheter till 

inflytande medan andra istället menar att barn ska få vara barn och inte behöva ta något 

ansvar. Andra menar att det är en stor komplexitet kring vad som är möjligt för 

pedagoger att ge barn inflytande över då pedagoger idag har många uppdrag att 

genomföra samtidigt som förskolans verksamhet innehåller olika organisatoriska 

faktorer som påverkar vad som är möjligt att ge barn inflytande över. I vårt resultat lyfts 

de vuxna, leken och andra barn fram som betydande aspekter kring barnens upplevelser 

av inflytande. Då vi genomfört en fenomenologisk studie med fokus att presentera en 

bild kring några barns upplevelser får vi här en bild utifrån sex barn fördelade på två 

olika förskolor.  

Framtida forskning behöver synliggöra barnen i den rådande komplexiteten kring barns 

inflytande. Det vore intressant att genom både observationer och intervjuer synliggöra 

barnen mer då det redan finns mycket forskning kring pedagoger och arbetssätt för att 
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möjliggöra barns inflytande. Då vuxna, lek och andra barn blir bärande centrala delar 

för då våra deltagande barn upplever sitt inflytande kan det vara intressant att forska 

vidare kring varje enskild faktor som barnen nämner. Utifrån de vuxna kan det vara 

intressant att studera barns upplevelser kring de vuxna och hur samspelet mellan barn 

och vuxen sker. Det vill säga tar de vuxna reda på barnens tankar och önskningar eller 

synliggör de för barnen då de är med och bestämmer eller får inflytande. Utifrån barns 

lek och andra barn kan det vara intressant att endast fokusera på hur bestämmandet sker 

inom leken mellan barn. Det vill säga att synliggöra hur barn kommer överens inom 

lekens ramar. Det handlar här mycket om vilka maktrelationer som skapas inom en viss 

barngrupp och hur barn går tillväga för att bestämma. Har barnen verktyg för att komma 

överens och förstå varandras viljor? Ytterligare en intressant forskning skulle vara att 

intervjua både pedagoger och barn för att sedan kunna jämföra pedagogers och barns 

upplevelser. Genom att synliggöra båda perspektiven tänker vi oss att det går att få en 

tydligare bild av hur pedagoger når fram till barnen men också om barnen upplever att 

de har inflytande samt vad det är som avgör för att barn ska känna eller uppleva att de 

har inflytande. 

Då det råder en komplexitet kring arbetet med barns inflytande i förskolan behövs det 

därför mer forskning som fokuserar på att synliggöra och diskutera området. Mer 

forskning inom området skulle kunna innebära att pedagoger får möjligheter till 

kompetensutveckling då de kan öka sina kunskaper och förståelse för hur de kan arbeta 

med att ge barn inflytande i förskolans verksamhet. Det kan även i ett större 

samhällsperspektiv bidra med positiv utveckling för förskolor då verksamheterna kan 

bli bättre på att precisera och arbeta med läroplanens innehåll om barns inflytande. 
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Bilagor  
Bilaga A - Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är två studenter som går vår sista termin på vår utbildning till förskollärare. Under 

vår sista termin skriver vi ett examensarbete om barns upplevelser av inflytande i 

förskolan. Barns perspektiv är alltid en viktig del inom förskolans verksamhet. Under 

vår utbildning har vi läst mycket kring barns inflytande men inte utifrån hur barnet 

upplever de möjligheter till inflytande som skapas i verksamheten. Syftet med vårt 

arbete är därför att bidra med förståelse om barns upplevelser av inflytande i förskolans 

verksamhet.   

 

För att syftet med studien ska kunna undersökas behöver vi fråga barnen och vi skulle 

därför vilja ha ett samtal med just ditt barn om just sitt upplevda inflytande i förskolan. 

Samtalet kommer att spelas in för att sedan transkriberas (skrivas i textform). Barnets 

namn och barnets förskola kommer inte användas i vårt arbete utan endast de 

upplevelser som barnet berättar kring just inflytande i förskolan. Det insamlade 

materialet i vårt arbete kommer att avidentifieras, inga oberörda kommer att kunna nå 

personlig information.   

 

För att kunna ha ett samtal/intervju med ditt barn behöver vi ert godkännande och 

underskrift. 

 
Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Einarsson & Linnea Engström  

 

 

Mitt barn är  
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

JA, mitt barn får delta_______ NEJ, mitt barn får inte delta_______ 
 

 

Underskrift för vårdnadshavare 
 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga B – Intervjuguide 

Introduktion 

Jag går i en skola för att bli förskollärare, kommer du i håg det? Precis som några av 

dina fröknar har gjort. Just nu har jag en uppgift från min skola som jag ska göra. Jag 

skulle behöva din hjälp med att prata om att bestämma här på förskolan. Tror du att du 

skulle kunna hjälpa mig med det? 

Hur tycker du man gör när man bestämmer något? Hur tycker du att det känns när man 

får vara med och bestämma? 

- Vilken betydelse upplever barn att de vuxna har för deras inflytande?  

Vem/vilka tycker du bestämmer på förskolan? Varför tänker du att den/de bestämmer? 

Tycker du att de vuxna lyssnar på er barn, vad ni vill göra? 

När ni barn inte får vara med och bestämma, vad tror du det beror på? 

Här på förskolan är ni ju både barn och vuxna tillsammans. Hur gör ni när ni bestämmer 

något tillsammans? Eller brukar en bestämma eller kanske bara några stycken? Hur 

tycker du man kan göra när man ska bestämma något och man är många? 

-När upplever barn att de har inflytande i förskolan? 

-Vad har barn för upplevelser av att göra val på förskolan? 

Kan du tänka dig en dag på förskolan? På en dag brukar ni ju göra olika saker, ni har ju 

frukost, samling, ni leker, är ute, ni äter middag och mellanmål. När på dagen upplever 

du att du får vara med och bestämma, i vilka delar? 

Du tycker att du får vara med och bestämma vid___________. Vad får du vara med och 

bestämma vid ________? Hur gör ni när ni bestämmer det? Hur känns det att få vara 

med och bestämma det? 

Du tyckte att du får vara med och bestämma vid__________. Finns det några andra 

saker på dagen här på förskolan som du tycker att du får vara med och bestämma över?  

Ni har ju olika rum här på er förskola. Tycker du att du får bestämma mer i något 

särskilt rum? Vad får du bestämma över när du är där__________? 

Finns det något rum eller någon stund på dagen när du inte får bestämma alls? När är 

det? Varför tror du inte att du får bestämma vid __________? Hur känns det att inte få 

vara med och bestämma det? 

När ni har fri lek så brukar ju ni barn få göra vad ni vill. Tycker du att du får bestämma 

vad du vill göra då? Vad brukar du göra när du får bestämma då? 

Ibland när man ska bestämma något kan det ju vara att alla inte vill göra samma sak. 

Har du varit med om det någon gång? Ibland när man vill göra olika saker kan man ju 

bli både osams och ibland ledsen. Vad händer då? Hur tycker du man ska göra om man 

vill olika saker? 

 



  
 

III 

 

-Vad upplever barn att de vill ha mer inflytande över? 

 

Nu skulle jag vilja prata med dig om när du vill vara med och bestämma. Om du fick 

välja helt själv, finns det något som du skulle vilja bestämma mer över på förskolan? 

Varför då? Finns det något mer du skulle vilja bestämma över? 

Hur tycker du det känns att få bestämma? 

Finns det något som du inte vill vara med och bestämma om? 

Vi pratade ju innan om hur en dag på förskolan kan se ut. Tänk dig att du fick bestämma 

helt själv en dag på förskolan, vad skulle du då göra? Varför då? 

Avslutning 

Nu börjar mina frågor till dig att ta slut. Vi har pratat om när du tycker att du får 

bestämma. Vad du får bestämma över men också vad du skulle vilja vara med och 

bestämma mer.  

Är det något annat som du vill ta upp om bestämmande på förskolan som du inte har fått 

säga eller kanske kom på nu? 

Om du inte vill säga något mer så vill jag tacka dig för att du ville hjälpa mig och 

berätta om vad du tycker om att bestämma här på förskolan.  

 


