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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever sitt inflytande i förskolans 

verksamhet. Det här framkommer genom två frågeställningar som inriktar sig på vilka 

situationer och begränsningar det finns för barns inflytande i förskolan. Studien är 

kvalitativ och utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Datainsamlingen utförs med hjälp 

av par-intervju med 12 barn. Resultatet påvisade att barns inflytande påverkas av 

pedagogers förhållningsätt och verksamhetens rutiner. 

 

Engelsk titel 

Children´s influence in preschool. A qualitative study on how children experiencing their 

influence in preschool. 

 

Nyckelord 
Demokrati, delaktighet, inflytande, förskollärare, barn, förskola. 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linda Johansson för hennes stöd genom 

skrivprocessen. Handledningarna och synpunkterna har varit av stort värde och tagit oss 

vidare i arbetet. Stort tack till alla barn som ville träffa oss och svara på våra frågor. Vi 

vill även tacka våra familjer för att ni har peppat oss när vi haft motgångar. Tack! 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Barns inflytande är ett ämne som vuxit sig starkare hos oss under utbildningens gång. Vi 

har fått till oss betydelsen av att barn känner sig delaktiga i verksamheten och kan påverka 

sin situation. Att studera barns inflytande anser vi är viktigt för vår blivande 

yrkesprofession, men även för barnens skull då alla styrdokument kring verksamheten 

pekar på utveckling och lärande kring barns reella inflytande. Arnér (2009) skriver att 

begreppet inflytande är tolkningsbart och kan ställas i relation till begrepp som 

självbestämmande, delaktighet och barns rätt i olika forskningssammanhang (a.a.). I 

dagens förskola har man ett demokratiskt arbetssätt där man lägger stor vikt kring barnens 

tankar och funderingar. Det finns både möjligheter och begränsningar kring barns 

inflytande i förskolan. När det gäller begränsningar så faller det under de pedagogiska 

ramarna i verksamheten. Då menar vi att individer, miljö och regler har påverkan kring 

barns inflytande. Exempel på detta är när barnen erbjuds följa med till köket, där det finns 

regler som kokerskan måste förhålla sig till, vilket i sin tur de besökande måste ta hänsyn 

till. Med detta exempel belyser vi att regler som är uppsatta i förskolans verksamhet inte 

alltid är förhandlingsbara och att det finns olika områden i förskolan som människor med 

varierande befattningar har ansvar över. Samtidigt så ser vi att det finns det utrymme för 

inflytande i verksamheten och dessa situationer vill vi belysa i vår studie. Med den här 

studien hoppas vi kunna bidra med kunskap till alla berörda, inom förskolans verksamhet, 

om i vilka olika situationer barn upplever inflytande i förskolan och vilka begränsningar 

som finns. Vi lyfter vikten av att titta på det här ur barnets perspektiv, för att komma åt 

barnets upplevelse av deras inflytande i verksamheten. Genom att i studien fokusera på 

barns erfarenheter och upplevelser av eget inflytande i förskoleverksamheten, så vill vi 

ge barnen i förskolan möjlighet att göra sin röst hörd i frågan och därigenom möjliggöra 

barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten. 

1.1 Demokratisk grundsyn 
Engdahl (2014) förklarar i sin avhandling En pedagogisk miljö för barns möten, 

delaktighet och inflytande att barns inflytande i förskolan handlar om att fostra barn till 

goda framtida medborgare, detta i sin tur bottnar i den demokratiska grundsynen. Hon 

menar vidare att om barn ges inflytande bildas det positiva effekter för barnen, den 

dagliga verksamheten och att det grundar sig i våra mänskliga rättigheter. Bjervås (2003) 

poängterar likt Engdahl (2014) att om barn får utrymme att fatta beslut från tidig ålder 

utvecklas förmågor och färdigheter kring att bli ansvarstagande medborgare. När barn 

fattar beslut så kommer barns perspektiv fram och de blir delaktiga och får ett inflytande 

i det som sker kring dem i förskolans verksamhet. Bjervås skriver också att det är viktigt 

för barnet att uppleva sig delaktig och kompetent, rätten att få sin röst hörd och att bli 

lyssnad på (a.a.). 

 

Engdahl (2014) beskriver att det kan uppstå problem kring begreppen inflytande och 

delaktighet. Detta då de berörda förväxlar eller inte förstår innebörden av dem, begreppen 

är skilda och ska hållas isär menar hon. Delaktighet är när barnen får ta del av 

förutbestämda situationer och inflytande sker när barnen ges möjlighet till att påverka och 

förändra sin situation. Författaren skriver om fem nivåer gällande inflytande, samt 

processerna för att dessa ska kunna möjliggöras. Nivåerna kan användas som verktyg i 

förskolors verksamheter då de innehåller konkreta exempel på hur man kan gå tillväga i 

ett demokratiskt arbetssätt.  
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 Nivå ett handlar om att pedagoger ska lyssna på barnen, att det är deras skyldighet.  

 Nivå två handlar om att pedagoger ska ge barnen möjligheter och stöd till samtal 

där de kan uttrycka sina åsikter.  

 På tredje nivån fortsätter Engdahl (2014) med att det inte längre räcker med att 

lyssna till barnen. Här krävs det att pedagogerna tar hänsyn till barnens åsikter 

och att dessa vägs in vid beslutsfattandet som sker i förskolan.  

 Den fjärde nivån behandlar den roll pedagogen har, om de kan släppa in barnen 

till att delta när beslut fastställs. Barnen ska erbjudas vara delaktiga i hela 

beslutsprocessen.  

 Slutligen skriver hon att den sista nivån handlar om att barn och pedagoger ska 

dela på inflytande och ansvar vid ett beslut (a.a.). 

 

Johansson (2003) skriver i sin avhandling att det är viktigt att förskollärare tar vara på 

barns intentioner och att de anpassar den dagliga verksamheten efter barns initiativ, 

intresse och önskemål. När detta sker så ges barn inflytande i verksamheten. Johansson 

menar vidare att om pedagogen samtalar med barnen och ställer frågor så kan pedagogen 

genom detta utvidga och utmana det som barnen intresserar sig för, vilket leder till 

utveckling och lärande. Det är viktigt som pedagog att uppmuntra barnen och vara 

medforskare i barnens upptäckter för att barnen ska känna lust och glädje i lärandet. 

Johansson påtalar att det ibland kan upplevas svårt för pedagoger att både finnas till hands 

för alla barnen på förskolan och samtidigt ge dem inflytande i den dagliga verksamheten. 

Detta menar författaren beror på att barngruppernas storlek ökar och personaltätheten 

därmed minskar. Pedagogerna känner tidsbrist och det som kan bli lidande är planering 

och reflektion över det pedagogiska arbetet. När pedagogerna inte får tid att reflektera 

över det pedagogiska arbetet så ser de inte heller om barnen får det inflytande som det är 

tänkt (a.a.).  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) belyser vikten av barns rätt att få säga sin mening 

och bli lyssnade på. Författarna och Barnkonventionen (2009) lyfter att alla barn ska ges 

möjlighet till inflytande och delaktighet, det är en demokratisk rättighet för alla och 

pedagoger ska därför ha ett förhållningssätt där just inflytande och delaktighet är 

utgångspunkten i verksamhetens arbetssätt (a.a.).  

För att barn ska kunna utöva inflytande i förskolan menar Arnér (2009) att det måste 

finnas intresse från båda håll. Barn måste kunna ta egna initiativ samtidigt som de vuxna 

måste inta ett förhållningssätt som skapar plats för barn och deras röster. Orlenius (2001) 

håller med om detta då han skriver att medvetenheten hos pedagogen om dennes 

förhållningssätt är avgörande för hur mycket inflytande barnen verkligen får i förskolan. 

Arnér (2009) menar att det inte är självklart att barn får ta plats och utöva inflytande i 

offentliga verksamheter eftersom de befinner sig i underordning till de vuxna. Författaren 

belyser att barns rättigheter kring att bli lyssnade på finns i FN:s barnkonvention (a.a.).  

Alla artiklar i barnkonventionen är viktiga och utgör en helhet. Men det finns fyra 

grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör 

barn: 

• att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

• att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

• att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 
• att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

(Barnkonventionen 2009, s.4). 
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Vi ser en tydlig koppling mellan barnkonventionen och demokratiavsnittet i läroplanen 

för förskolan (2010), där det beskrivs att förskolan ska lägga grunden till att barn ska få 

förståelse för demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter. Vi ser tydligt hur 

barnkonventionens artiklar vi lyft ovan står i relation till alla värdegrundsfrågor som 

förskolans verksamhet bygger på. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) ställer sig dock 

kritiska till en fråga gällande demokrati i förskolan, exempel på detta är då barn erbjuds 

delta på ett möte eller liknande och de inte vet vad mötet innebär. De ställer sig även 

kritiska till när barnen erbjuds rita, skriva eller uttrycka sina åsikter, detta då barnen oftast 

inte vet vad det handlar om eller vad det ska användas till. Om barnen ska kunna vara 

delaktiga krävs det från barnens sida olika förkunskaper för att de demokratiska 

processerna ska kunna ske. Det handlar om turtagning, lyssna på andra, kunna stå för sin 

åsikt samt argumentera för den. Det i sin tur innebär att pedagoger måste vara lyhörda 

och hitta ett arbetssätt som ta till vara på barns intresse och behov samtidigt som de öppnar 

upp möjligheter för lek och lärande (a.a.).  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) beskriver även delaktighet och inflytande som en 

del i gemenskapen då barnen ges möjlighet till att delge andra om sina tankar och 

funderingar samt att få uttrycka sina känslor. De poängterar att det i detta förlopp inte 

handlar om att få sin vilja att gå igenom, utan att det handlar om att få vara en del i 

bestämmelseprocesserna (a.a.). 

1.2 Barns inflytande 
Genom våra egna erfarenheter har vi insett att inflytande och demokrati är två begrepp 

som går hand i hand. De bildar tillsammans en viktig grund för barns lärande, både för 

den sociala kompetensen och den demokratiska medvetenheten.  

Johansson (2003) tar i likhet med Läroplanen för förskolan (2010) upp vikten av att lyssna 

till barnens åsikter samt att barnen ska känna sig betydelsefulla. Hon lyfter också att 

barnen ska växa i sin roll som framtida medborgare och senare kunna fatta viktiga 

demokratiska beslut. Barnen ska också kunna fatta beslut som påverkar deras situation 

och de måste kunna svara för sina egna handlingar. Även Arnér (2009) menar att barn 

ska ges utrymme att utvecklas och lära sig fatta beslut som både rör dem själva och andra, 

detta är grundläggande för att kunna skapa goda relationer (a.a.). 

 

I läroplanen för förskolan (2010) beskrivs vikten av barns möjligheter till inflytande. 

Kapitlet om inflytande inleds med texten: 

 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva 

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

planeringen av verksamheten (Lpfö 98, 2010:12). 

Engdahl (2014) beskriver att begreppen inflytande och delaktighet ofta förväxlas och 

därmed skapar detta problem för både barns och vuxnas förståelse kring dessa situationer. 

Delaktighet beskriver hon är när barnen får ta del av förutbestämda situationer och att 

inflytande sker när barnen ges möjlighet till att påverka och förändra sin situation (a.a.). 

Vi kommer att använda oss av den här definitionen av begreppen inflytande och 

delaktighet i vårt arbete. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att vi vill få mer kunskap om hur barn upplever sitt 

inflytande i förskolan. Vi vill få fram barns egna tankar och erfarenheter kring vilka 

situationer som finns för deras inflytande, samt vilka begränsningar som förekommer.  

Arbetet bygger på barns upplevelser kring följande frågeställningar: 

 Vilka situationer finns det för barns inflytande i förskolan? 

 Vilka begränsningar finns det för barns inflytande i förskolan? 
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3 Tidigare forskning och teorianknytning 
 

Forskning som vi valt att titta närmare på i förhållande till denna studie berör bland annat 

vad som händer i barns utveckling när de ges möjlighet till inflytande. Vi har även tittat 

på forskning kring hur barn upplever sitt inflytande för att kunna utveckla redan befintlig 

forskning. Barnombudsmannen (2007) beskriver att förskolans uppdrag är: 

 
att lägga grunden till fostran av demokratiska medborgare. Detta ska genomsyra all 

verksamhet i förskolan. Värden som solidaritet, tolerans, empati, åsiktsfrihet, ansvar, tillit, 

självförtroende, nyfikenhet, företagsamhet, miljömedvetenhet, respekt för olikheter, 

jämställdhet och ickediskriminering ska främjas och förmedlas via förskolan. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn som deltar (Barnombudsmannen, 2007;50). 

 

3.1 Tidigare forskning 
3.1.1 Betydelsen av barns inflytande 

Arnér (2006) skriver i sin avhandling Barns inflytande i förskolan – Problem eller 

möjlighet för de vuxna? att i hennes studie har det framkommit att barn önskar mer 

inflytande i förskolans verksamhet. Under hennes samtal med barnen så utvecklades 

många idéer om hur deras vistelser på förskolan skulle kunna bli roligare och mer 

spännande ur deras perspektiv. Barnen upplevde också att de vuxna inte tillät idéer som 

barnen tog initiativ till. Även uppsatta regler upplevdes som ett hinder, regler som 

handlade om vad barnen inte fick göra och de kände att de inte kunde påverka dessa (a.a.). 

Emilsson (2008) poängterar att inflytande är en förutsättning för att lärande ska ske och 

Engdahl (2014) lyfter lekens betydelse för inflytande. Leken ger barn utrymme att utöva 

samspel med andra, samtidigt som barnen får öva sig på att uttrycka sina tankar och 

känslor. Det är i den fria leken som barnen har störst inflytande i förskolan och där visar 

forskning att en stor del av barns lärande sker. Engdahl menar vidare att allt grundar sig 

i värdegrundsfrågorna som förskolan enligt läroplanen ska arbeta med. Det gäller att föra 

in värdegrundsfrågor i den dagliga verksamheten på ett hållbart sätt så att dessa frågor 

ständigt finns med i alla aktiviteter och situationer på förskolan. Om barnen får förståelse 

för värdegrundsfrågorna, samt deras rättigheter och skyldigheter så upplever de ett ökat 

egenvärde och synen på deras medmänniskor förändras. Att arbeta med rättigheter och 

skyldigheter i förskolans verksamhet ökar barnens förståelse för det demokratiska 

samhälle som finns utanför, men det ger också ett perspektiv på hur viktigt det är med 

deras inflytande i verksamheten (a.a.).  

 
3.1.2 Pedagogernas förhållningssätt och barnsyn 

Emilsson (2008) framhåller att det är mycket viktigt att pedagogerna tänker på sitt 

förhållningssätt. I de olika förskolor som hon har forskat kring har hon synliggjort 

skillnad på pedagogernas förhållningssätt och vilket inflytande som fanns hos barnen i 

förskolan. Emilsson hävdar vidare att på förskolor där barn hade stort inflytande hade 

pedagogerna låg lärarkontroll genom sitt demokratiska förhållningssätt vilket ledde till 

hög kvalitet på pedagogiken. Där pedagogerna hade hög lärarkontroll fick barnen dåligt 

med inflytande vilket ledde till dålig kvalitet i verksamheten (a.a.).  

 

Arnér (2006) menar att det är många faktorer som spelar in kring pedagogernas 

förhållningssätt och de kan begränsas av för stora barngrupper, för få pedagoger och ej 

anpassningsbara lokaler. Att pedagogerna då inte ger barn så stort inflytande behöver 

alltså inte bero på okunskap eller att de inte vill utan de begränsas av andra faktorer (a.a.).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp i sin forskning att barns inflytande och 

delaktighet ska ske både verbalt och i handling.  
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Barn ska bli bemötta med respekt och ses som kompetenta. Vuxna ska ha tillit till barnens 

förmågor och finnas tillhands för stöttning om behovet finns. Författarna menar att det 

finns etiska ställningstanden kring inflytande och delaktighet. Barnen ska ha rätt att 

uttrycka sig och bli lyssnade på dock ska det inte stanna där utan pedagoger ska också 

omvandla barnens förståelse till praxis i verksamheten. Förutsättningarna för barns 

inflytande är att barn ska kunna förmedla sina egna tankar samt att pedagogerna ska kunna 

inta barns perspektiv, pedagoger ska med detta i åtanke tolka barns handlingar. Pramling 

Samuelsson och Sheridan förklarar detta som grundförutsättningar för att öka barns 

möjligheter till ett eget lärande men även för att lära sig att föra sin egen talan (a.a.). 

Engdahl (2014) skriver att det är inte enbart positivt med att se barn som kompetenta utan 

att det också kan finnas risker med det. Det kompetenta barnet kan bli normaliserat i 

samhället och barn som inte uppnår kriterierna hamnar då i en negativ kontext. Det kan 

uppstå problem för det kompetenta barnet, då de vuxna kan förbise att de är i behov av 

omsorg och skydd på grund av att de besitter vissa kompetenser. Barnen kan också känna 

prestationsångest och känna sig rädda för att be om hjälp för att de vuxna ställer för höga 

krav. Det kan också bli att det kompetenta barnet är det som den vuxne fokuserar på och 

då glömmer titta på samspel mellan barn istället för att fokusera på det enskilda barnet. 

Engdahl lyfter en viktig aspekt när hon skriver att det måste finnas en kompetent vuxen 

för att synliggöra ett kompetent barn. En kompetent vuxen är den som är villig att se och 

ta ansvar för barnets utveckling och lärande (a.a.). 

 

3.2 Teoretiskt ramverk – Det sociokulturella perspektivet 
 

Hwang och Nilsson (2011) framhåller att Vygotskij menar att barnet får till sig kunskap 

av erfarenheter. Dock måste barnet finnas med i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

Enligt Vygotskij påverkas barnets utveckling av den kulturella situation som det växer 

upp i. Barnets utveckling är ett resultat av barnets sociala sammanhang. Vygotskij menar 

att språket är ett stort verktyg i barnets utveckling och att språket hjälper barnet att 

uttrycka sig, vilket i sin tur leder till att barnet konkret kan förändra sin situation (a.a.). 

Här ser vi ett tydligt samband mellan Hwang och Nilssons (2011) tolkning av Vygotskijs 

teori och den forskning som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort. Det 

kopplas också till vårt valda ämne, då barnen behöver kunna uttrycka sig för att lättare få 

inflytande i det sociala sammanhang som barnet befinner sig i.  

 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att barnet kan genom språket lösa problem och därmed 

får barnet kunskap om hur det själv tänker, barnet utvecklar så kallad metakognition. 

Vygotskij talade också om proximala utvecklingszonen och med den menar han att barnet 

ständigt behöver utmanas ett litet steg över sin befintliga kunskap för att utvecklas 

ytterligare. Vuxna ska därför låta barnet möta utmaningen och samtidigt ge dem stöd att 

utmana och möta sin förmåga. Men kraven får inte bli för höga, de vuxna måste se till att 

barnet utmanas på rätt nivå och därmed se till att målen är uppnåeliga. 

Sammanfattningsvis menar Hwang och Nilsson (2011)  att det proximala handlar om vad 

barnet kan göra självt och vad barnet kan göra tillsammans med någon som har mer 

erfarenhet (a.a.).  

 

Den proximala utvecklingszonen är också något som kan kopplas till vår studie och den 

forskning som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort. Om barnen får 

tillgång till de demokratiska verktyg som finns så möjliggör det deras inflytande i 

verksamheten. 
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Orlenius (2001) diskuterar demokratins framväxt då han beskriver att demokrati 

utvecklas vid oenighet och diskussioner samt analyser. Då det är vid denna process som 

olika åsikter framkommer. Därför menar författaren att oenighet är en bra erfarenhet och 

bör uppmuntras i förskolan då barn ska få förståelse för att det är acceptabelt att tycka 

olika och att andras åsikter ska respekteras (a.a.).  

 

Säljö (2012) framhåller att det sociokulturella perspektivets grundar sig i det samhälle vi 

lever i idag. Perspektivet förklaras som en social teori där lärande och utveckling sker i 

sociala situationer. Två viktiga redskap för lärande är enligt Säljö samspel och 

kommunikation med andra. Författaren menar vidare att det kan uppstå pedagogiska 

konsekvenser och därför bör tänka på hur man organiserar verksamheten, samt hur barnen 

i verksamheten ges möjlighet till inflytande och delaktighet och hur samspelet mellan de 

olika individerna ser ut (a.a.). 
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4 Metod 
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod när vi ska undersöka hur barn uppfattar 

sitt inflytande i förskolan. Kvalitativa studier är när en eller flera personer svarar på frågor 

kring deras erfarenheter, upplevelser eller deras tolkning av verkligheten. Kvalitativ 

forskning handlar om att analysera människors livserfarenheter och lyfta vilken förståelse 

som finns kring dessa (Allwood & Eriksson, 2010; Ahrne & Svensson, 2011). Ahrne och 

Svensson (2011) förklarar att kvalitativa metoder brukar anges som ett övergripande 

begrepp när man ska undersöka med hjälp av intervju. Det kan också anges vid 

observation och analys av befintliga texter som inte är skrivna kvantitativt, där man bland 

annat tittar på statistik. Författarna skriver vidare att man lättare förstår skillnaderna 

mellan kvalitativ och kvantitativ när man resonerar kring inhämtad data. Statistiskt 

material med siffror utgör kvantitativ data medan exempel på kvalitativ data ses i 

intervjusamtal och observationsanteckningar där man är ute efter kvalitet. Kvalitativa 

metoder är bra när man vill komma åt sådant som människan inte kan se, såsom känslor, 

upplevelser och tankar. Data som samlas in kvalitativt mäts inte som den kvantitativa, 

man tittar endast på att data existerar samt hur och i vilken omfattning (a.a.). 

 

4.1 Metodval 
Då vi är intresserade av hur barn upplever sitt inflytande i förskolans vardag har vi valt 

att använda oss av semistrukturerad par-intervju med barn som är fem år fyllda, på olika 

förskolor. Vid förberedelserna av intervjufrågorna insåg vi att vi var tvungna att tänka på 

att de kan behövas omformuleras eller ändras om barnen inte förstår frågan. Med detta i 

åtanke blev den semistrukturerade intervjun en självklar metod för vår studie. 

 

Denscombe (2009) förklarar semitstrukturerad intervju med att man som intervjuare har 

färdiga frågor som man har som ram men är flexibel i vilken ordning samt hur de ställs. 

En annan viktigt aspekt som författaren tar upp är att intervjuaren bör låta barnen utveckla 

sina tankar och idéer samt att frågorna som ställs är öppna för att barnen ska känna att vi 

vill lyssna på deras funderingar. Intervju ansikte mot ansikte förklarar Denscombe som 

en metod vilken är mer krävande tidsmässigt jämfört med att använda sig av andra 

metoder som exempel enkät. Författaren menar vidare att fördelarna väger upp 

nackdelarna då man intervjuar kan känna av mottagarens reaktioner och respons (a.a.). 

Då vi intervjuade barn kände vi att detta är den metod som passade bäst, detta då vi kunde 

omformulera frågorna till barnen om vi kände att de inte förstod. Under intervju tillfällena 

visade vi barnen respekt och nyfikenhet då vi var intresserade av deras tankar och idéer 

samt gav dem den tid de behövde för att ge oss ett svar.  

 

Scott (2008) belyser värdet av att intervjua barn. Hon menar att värdet har höjts mer och 

mer, men det behöver höjas ytterligare. För att få reda på barnens upplevelser behöver vi 

fråga just barnen eftersom vuxna och barn kan uppfatta saker på olika sätt. Scott lyfter 

även vissa negativa aspekter kring barnintervjuer. Trovärdighet, språkutveckling, 

kognitiv utveckling är något som kan påverka resultaten man får fram vid forskning med 

barn (a.a.). Vi märkte stor skillnad mellan de olika intervjutillfällena då barnen var på 

olika nivåer gällande språkutvecklingen. Vid ena intervjutillfället hade vi ett barn som 

hade ett annat modersmål än svenska, där var det svårt att få till ett givande samtal då vi 

inte vet om barnet förstod allt vi frågade om.  
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Scott (2008) nämner även vikten av sekretess och etiska dilemman. Det är ytterligare 

något som kan skapa problematik vid intervjuer. Det kan också vara svårt för den som 

intervjuar barn eller ungdomar att få ärliga svar när det gäller känsliga ämnen. En del barn 

kan ha problem med att anförtro sig till vuxna. En annan sak som författaren lyfter som 

kan bli ett problem är om barn intervjuas tillsammans med andra barn så kan de bli 

påverkade av varandra och vill ge samma svar. Författaren skriver dock att dessa problem 

är överkomliga och fördelarna med barnintervjuer överväger nackdelarna (a.a.). En 

lösning för att enklare kunna genomföra intervjuer med barn är som vi tidigare nämnt att 

förenkla och anpassa intervjufrågorna, detta gjorde vi innan intervjutillfällena. Vi hade 

även förberett oss på att barnens svar kunde likna varandras om de inte kände sig trygga 

med situationen. 

 

4.2 Undersökningsinstrument  
Som hjälpmedel använde vi oss av förskrivna och av handledare godkända frågor samt 

att vi spelade in intervjuerna med hjälp av ljudupptagning, detta för att vi skulle kunna 

fokusera mer på barnen och inte på att anteckna. När man antecknar blir det lätt att man 

tappar kontakten med barnen och får på så vis svårare att få till ett givande samtal. Vi 

kände även att inspelning var till stor hjälp för att kunna återgå till samtalet när analysen 

genomfördes.  

 

Innan vi intervjuade barnen fick vi målsmans tillstånd för intervju och ljudinspelning. När 

vi träffade barnen för att genomföra intervjun frågade vi även dem om deras tillåtelse för 

att spela in ljudet. Vi förklarade tydligt att vi endast skulle spela in ljudet och inte filma 

dem, vi berättade även att inspelningen enbart skulle användas till vårt arbete. Efter 

intervjuns slut frågade vi barnen om de ville lyssna lite på ljudinspelningen vilket alla 

ville, efter det tackade vi barnen för att de ville delta och tackade pedagogerna för att vi 

fick komma till dem och genomföra intervjuerna. 

 

Kihlström (2007) skriver att ljudupptagning är något som man med fördel kan använda 

sig av vid intervjuer då man får med hela samtalet. Man kan även återgå till frågor om 

man inte hann med att få ner allt, samt att det framgår om ledande frågor har ställts. 

Ledande frågor skriver Lantz (2011) om i sin bok, han poängterar vikten av att den person 

som håller i intervjun är neutral. Han menar att det kan vara ett dilemma när 

intervjupersonen inte förstå frågan och man omformulerar den eller ändrar sitt tonfall. 

Det i sin tur kan omedvetet bli en ledande fråga (a.a.).  

 

Innan intervjutillfällena tänkte vi noga igenom att vi skulle vara så neutrala som möjligt 

kring val av följdfrågor samt kropp- och talspråk. Vi var väl medvetna om att vårt 

förhållningssätt kunde påverka barnens svar. 

 

Vid intervju med barn är det av stor vikt att komma väl förberedd. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) benämner i sin bok flertalet punkter som man ska tänka på 

innan man börjar sin intervju. Författarna börjar med att man bör tänka på tidpunkten då 

barnen inte ska vara hungriga eller trötta, detta då de lättare tappat intresse och 

koncentration vid brist av dem två. Innan intervjun startar berättar man för barnen vad 

som ska ske och vilka sorters frågor som kan komma och ställas för att de ska känna sig 

mentalt förberedda. Var man ska placera sig med barnen måste tänkas väl igenom då man 

behöver ett rum som är avskilt så man inte ska riskera att bli störd.  
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Blir man avbruten under intervjun menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) på 

att barnen lätt tappar fokus och kommer på avsidesspår, då de får mer intresse av personen 

som kommer in än att svara på frågorna. För att barnen ska kunna koncentrera sig vid 

intervjun måste man låta dem avsluta sina aktiviteter innan intervjun startar. Annars kan 

det finnas risk för att barnen lättare tappar fokus och vill tillbaka till sin aktivitet. 

Författarna lyfter att det är viktigt att skapa ögonkontakt med den man intervjuar, dels för 

att skapa god kommunikation men även för att kunna läsa av deras kroppsspråk. Det kan 

vara så att barnen inte säger till när de vill avsluta och gå, då får de vuxna göra en tolkning 

för att komma fram till om barnen vill avsluta intervjun eller inte (a.a.). Vid varje 

intervjutillfälle valde vi medvetet att inte stressa oss in i intervjuerna, vi valde att känna 

av barnen och låta dem få se oss och vi se dem i lugn och ro. Vi ville att barnen skulle få 

avsluta sina lekar i sin takt. Vid en intervju ville ett barn inte delta då alla kompisarna 

skulle gå ut och vi skulle stanna inne. Vi valde då att låta barnen gå ut och leka och efter 

en stund frågade vi om de ville genomföra intervjun utomhus, vilket de gärna gjorde. Vi 

upplevde att denna intervju var en av de mest givande trots förutsättningarna. Vi satt ute 

med barnen och deras kompisar var runt oss och lekte, trots detta satt de gärna kvar och 

var väldigt nyfikna på våra frågor. 

 

4.3 Urval 
Som vi har skrivit tidigare har valt att använda oss av semi-strukturerad par-intervju med 

barn som metod. Intervjuerna har riktat sig åt barn som är fem år fyllda, vilket blir de 

äldsta barnen inom förskolan. Urvalet är ett medvetet val då vi vill att våra respondenter 

ska ha så mycket erfarenheter som möjligt att berätta om. Vi har också medvetet valt par-

intervju då vi inte vill att barnen ska känna sig underlägsna då vi är två som ställer frågor. 

Vi valde att gå båda två på intervjuerna då en kan ställa frågan och den andra samtidigt 

kan kolla på kroppsspråk samt tänka ut eventuella följdfrågor. Då vi sedan tidigare inte 

känner till barnen har dessa slumpmässigt valts ut av pedagogerna som arbetar på deras 

förskola. Vi har inte haft några direkta önskemål utan bara berättat att vi vill intervjua 

barn som är fem år gamla. Barnen som intervjuades kommer från fem olika förskolor och 

sex olika avdelningar.  

 

Vi har valt olika förskolor och avdelningar för att vi har erfarenheten av att arbetssätten 

skiljer sig stort dem sinsemellan. Kihlström (2007) framhåller att kvalitativ intervju liknar 

ett vanligt samtal, skillnaden mellan intervju och samtal är att intervjun har ett 

förutbestämt innehåll. Författaren framhåller vidare att om respondenten berättar om sina 

egna erfarenheter så är svaren mer tillförlitliga till den kvalitativa intervjun (a.a.). 

Eftersom intervjun hade ett förutbestämt innehåll och vi försökte få intervjun så 

avdramatiserad som möjligt så liknade vår intervju mer ett samtal som pågick under olika 

slags aktiviteter. Vi ville helt enkelt att barnen skulle känna sig trygga och bekväma i den 

situation som de befann sig i. När vi intervjuade barnen skedde det i en par-intervju, vilket 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver som ett bra verktyg när man 

undersöker hur en grupp med barn tänker kring ämnet. Vid en par-intervju får barnen 

reflektera kring hur det andra barnet tänker vilket i sin tur kan leda till en bredare 

diskussion dem sinsemellan. Om ett barn pratar mer än det andra vänder man sig mot det 

andra barnet när tillfälle ges för att visa barnet att man är intresserad av hur båda tänker 

och reflekterar kring ämnet (a.a.).  
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När vi har gjort vår studie har vi valt ut sex olika avdelningar i en kommun från olika 

rektorsområden, intervjuerna har genomförts på fem olika förskolor med 12 barn. Det är 

en kommun i Sydsverige som har cirka 12 000 invånare. 

 

Förskola nr ett - Rymden1 

Är en förskola med två avdelningar. En småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett – tre 

år och en syskonavdelning med barn i åldern tre-sex år. Sammanlagt är det cirka 35 barn 

som går på den här förskolan och sex pedagoger som jobbar där. Förskolan är belägen i 

en liten by. Barnen som intervjuades på den här förskolan var Robin fem år och Majken 

fem år. 

 

Förskola nr två - Havet 

Är en förskola med tre avdelningar. En småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett – tre 

år och en syskonavdelning med barn i åldrarna tre – sex år samt en avdelning med barn i 

åldrarna ett – sex år. Sammanlagt är det cirka 55 barn på den här förskolan och tio 

anställda pedagoger. Förskolan är belägen i en liten by. Barnen som intervjuades här är 

Johan fem år och Anna fem år. Barnen gick på syskonavdelningen. 

 

Förskola nr tre – Sagolandet 

Är en förskola med fem avdelningar. Det är en Reggio Emilia – inspirerad förskola. De 

har delat in barnen i åldrarna ett-två, två-tre, tre-fyra, fyra-fem, och fem-sex år. 

Sammanlagt är det cirka 90 barn 20 anställda pedagoger. Förskolan är belägen i en mindre 

stad. Vi har intervjuat Linus fem år och Isabelle fem år som gick på avdelningen med 

barn i åldrarna fem-sex år.  

 

Förskola nr fyra – Skogen avdelning Granen 

Är en förskola med fyra avdelningar. Det är en förskola som jobbar mycket utifrån språk 

och musik. Det finns två stycken småbarnsavdelningar med barn i åldrarna ett – tre år och 

två stycken syskonavdelningar med barn i åldrarna tre – sex år. Sammanlagt är det cirka 

70 barn och 14 anställda pedagoger. Förskolan är belägen i en liten stad. På den här 

förskolan intervjuade vi Rickard och Malin båda fem år gamla från avdelning Granen. 

 

Förskola nr fyra – Skogen avdelning Tallen 

Är samma förskola som ovan. Här intervjuade vi Emma och Oskar fem år från avdelning 

Tallen.  

 

Förskola nr fem – Bullerbyn 

Är en förskola med tre avdelningar. En småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett – tre 

år och två syskonavdelningar med barn i åldrarna tre – sex år. Där går cirka 55 barn och 

det arbetar nio pedagoger. Förskolan finns mitt i en liten by. På den här förskolan 

intervjuade vi Emil och Saga båda fem år från ena syskonavdelningen. 

 

4.4 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp att det finns krav för att forskning ska få bedrivas. Det är 

forskningskravet och individskyddskravet, individskyddskravet är uppdelat i fyra 

huvudkrav (a.a.). Med dessa krav i ryggen har vi gått in i intervjuerna med ett öppet sinne 

och vi har meddelat barnen om dessa krav omvandlade till deras språkliga nivå. 

 

 

                                                 
1 Alla namn är fiktiva för att avidentifiera förskolor och barn. 
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Informationskravet 

Informationskravet handlar om att den som forskar måste informera de som medverkar 

om forskningens innehåll och syfte samt att de medverkar på egna villkor.  

Forskaren ska informera de som medverkar om hur datan ska samlas in samt vart den 

färdigställda datan kommer att publiceras. Den får alltså inte användas till andra syften 

utan godkännande från de som medverkat (Vetenskapsrådet, 2002). När vi skulle börja 

med våra intervjuer så ringde vi olika förskolechefer och presenterade oss vid namn och 

berättade att vi gick termin sju på förskollärarprogrammet via Linnéuniversitetet och att 

vi höll på att skriva vårt examensarbete. Vi berättade att det handlade om barns upplevelse 

kring inflytande i förskolan och frågade om vi fick ringa till dennes förskolor och fråga 

om vi fick komma ut och göra intervjuer med barn. När vi hade fått ett godkännande från 

förskolechefen ringde vi de avdelningar som hade barn som var fem år fyllda. Vi gjorde 

samma process igen då vi presenterade oss och berättade att vi gick 

förskollärarprogrammet och vi höll på med examensarbetet samt vad det handlade om 

och undrade om de kunde fråga två barn som var fem år fyllda om de skulle vilja vara 

med på våra intervjuer. När vi hade fått allt godkänt så kom vi ut till avdelningarna och 

där presenterade vi oss för barnen och berättade att vi snart var färdiga förskollärare och 

att vi ville ställa frågor om vilka som bestämmer på förskolan. Vi frågade också om de 

fortfarande ville vara med på vår intervju. 

 

Samtyckeskravet 

Forskaren ska se till att deltagarna har godkänt att informationen de lämnar ifrån sig får 

användas till den tänkta forskningen. Deltagandet skall ske på deras villkor och de ska 

vara informerade om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att det får 

negativa följder. Om deltagarna är omyndiga eller personer som ej kan tillgodogöra sig 

information ska man vara extra aktsam som forskare (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att uppnå det här kravet skrev vi ett missivbrev (se bilaga B) som mailades ut till 

förskolorna och pedagogerna där lämnade ut det till de aktuella vårdnadshavarna för 

godkännande. När vi hade fått de godkännande som vi behövde ringde förskolan till oss 

så vi kunde boka tid för besök. Dessa godkännande är viktiga eftersom barnen vi 

intervjuat är under 15 och därför måste vi ha vårdnadshavarnas godkännande. Innan vi 

genomförde intervjuerna berättade vi för barnen att de inte behövde svara på frågorna om 

de inte ville samt att de när som helst fick sluta och gå och leka igen. Här tog även vi 

hänsyn till kroppsspråk och hade i åtanke att om barnen visade minsta lilla tecken på att 

de inte längre ville medverka så skulle vi avbryta åt barnet. 

 

Konfidentialitetskravet 

Som forskare är det viktigt med tystnadsplikt. De som deltar i studien ska vara säkra på 

att deras identitet inte avslöjas och att insamlad data inte hamnar hos obehöriga. Den som 

forskar ska därför se till att information av privat natur ska lagras på så vis att utomstående 

inte kan identifiera de som medverkat (Vetenskapsrådet, 2002). Här tar vi hänsyn till de 

som deltagit i vår studie genom att i vårt arbete ge både dem och de aktuella förskolorna 

fiktiva namn. Våra ljudupptagningar har transkriberats och raderats och därför kan 

personerna inte spåras. Vi som forskare har tystnadsplikt och kommer enligt lag inte prata 

om dessa personer i anknytning till studien.   
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Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får användas till forskning. De som 

har medverkat har rätt att få ta del av det färdigställda resultatet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det här kravet har vi tagit hänsyn till genom att endast använda insamlad data till den här 

studien. Vi har även lämnat ut erbjudande till vårdnadshavarna att få det färdigställda 

arbetet mailat till sig så de kan ta del av resultatet. 

 

Under intervjuerna har vi även tagit hänsyn till de rekommendationer som Hermerén 

(2011) beskriver i sin bok, God forskningsed. De rekommendationer handlar 

sammanfattningsvis om att den som forskar ska öppet redovisa sanna forskningsresultat.  

 

4.5 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna åkte vi hem till en av oss och valde att tillsammans lyssna på alla 

intervjuerna en gång för att efteråt diskutera vad som sades. Vi lyssnade sedan en gång 

till och då hade vi båda två papper och penna och skrev ner citat vi tyckte att vi kunde 

jobba med. När vi hade gjort det jämförde vi vilka citat vi hade skrivit ner, för att sedan 

välja ut det material som kunde tänkas vara användbart för vår studie. Vår första tanke 

var att hela intervjuerna skulle transkriberas men vi kände att den tiden inte fanns så vi 

fokuserade istället på att lyssna och välja ut de citat som skulle vara användbara. 

Transkriberingarna valde vi att genomföra tillsammans för att vi skulle komplettera 

varandras tankar kring händelserna. Denscombe (2009) skriver att om man kan se ett 

tydligt mönster eller tema vid transkriberingen så har man valt rätt frågor där svaren är 

tillförlitliga (a.a.). Under intervjuerna kändes barnens svar ärliga. Med hjälp av 

ljudinspelningen kunde vi återgå till intervjuerna för att lyssna extra noga på deras svar 

och komma fram till samma slutsats, vi bedömde att barnens svar var tillförlitliga. 
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5 Resultat och Analys 
 

Nedan beskrivs det sammanfattande resultatet med analys utifrån intervjuerna med 

barnen i kategorierna; situationer för barns inflytande i förskolan samt begränsningar för 

barns inflytande i förskolan. Vi har letat mönster och gemensamma nämnare i barnen svar 

där vi funnit olika kategorier som besvarar våra forskningsfrågor. De kategorier vi funnit 

gällande barns upplevelser kring situationer för barns inflytande är fruktstunden, leken 

och barns önskemål. Analysen av den insamlade datan gällande barnens upplevelser av 

begränsningar för deras inflytande har kommit fram till kategorierna verksamhetens 

rutiner och pedagogers maktposition.  

 

5.1 Situationer för barns inflytande i förskolan 

När det gäller situationer för inflytande i förskolans verksamhet beskriver samtliga barn 

som vi intervjuat att de upplever inflytande i förskolan. Barnen tycker även att de får 

bestämma när de får välja mellan färdiga alternativ alltså när de görs delaktiga i 

verksamheten. 

 
5.1.1 Fruktstunden 

”Ifall man vill ha. Till och med vid frukten får man bestämma vad man vill ha om det 

finns olika och välja på, det får man ju bestämma själv” (Saga, 5 år på Bullerbyns 

förskola). Här är ett exempel på att barnet upplever inflytande även om det får bestämma 

utifrån färdiga alternativ. Saga uttryckte att hon upplevde inflytande även i situationer 

som dessa. Vi tänker här att barnet anser att de får bestämma då det i deras livsvärld har 

lärt sig att de får bestämma även om de får välja mellan olika färdiga alternativ. Vi tolkar 

här att deras egna erfarenheter spelar en stor roll i deras tankar kring begreppet inflytande 

och hur mycket de känner att de får bestämma på förskolan. En annan viktig del är att 

pedagogerna inte alltid förklarar för barnen att de har ett val, att de får vara med och 

bestämma och då i sin tur ges inflytande. Engdahl (2014) beskriver att begreppen 

inflytande och delaktighet ofta förväxlas och därmed skapar detta problem för både barns 

och vuxnas förståelse kring dessa situationer. Delaktighet beskriver hon är när barnen får 

ta del av förutbestämda situationer och att inflytande sker när barnen ges möjlighet till att 

påverka och förändra sin situation (a.a.).  

 
5.1.2 Leken 

”Vi får bestämma vad vi ska leka, ibland röstar vi” (Rickard, 5 år på Skogens förskola). 

Engdahl (2014) poängterar i sin avhandling då hon beskriver att barnen får reellt 

inflytande när de är i den fria leken (a.a.). Barnen i vår studie uttryckte den fria leken som 

ett tillfälle att utöva inflytande i förskolan. Där säger de att de får bestämma vad de ska 

leka och med vem. Hwang och Nilsson (2011) tolkar Vygotskijs teori som att barnets 

utveckling är ett resultat av barnets sociala sammanhang. Vygotskij menar att språket 

hjälper barnet att uttrycka sig, vilket i sin tur leder till att barnet få möjlighet till reellt 

inflytande (a.a.). Rickard uttryckte i detta citat att deras förskola använde sig av röstning 

som en lösning på oenigheter som Orlenius (2001) förespråkar. Orlenius (2001) menar 

att barnen utvecklas genom oenighet då man måste lära sig att diskutera och respektera 

andras känslor (a.a.). Engdahl (2014) menar att förskolan ska jobba med demokrati och 

värdegrundsfrågor då detta är en stor del av det som lyfts i olika styrdokument som 

exempel läroplanen för förskolan 2010.  Engdahl (2014) fortsätter med att man ska föra 

in värdegrundsfrågorna i den dagliga verksamheten på ett hållbart sätt så att dessa frågor 

ständigt finns med i alla aktiviteter och situationer på förskolan.  
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Engdahl (2014) menar att värdegrundsfrågornas följder är att barn får en jaguppfattning 

och förståelsen för sina medmänniskor ökar. Hon skriver att om man arbetar med 

rättigheter och skyldigheter i förskolans verksamhet ökar barnens förståelse för det 

demokratiska samhälle som finns utanför, men det ger också ett perspektiv på hur viktigt 

det är med deras inflytande i verksamheten (a.a.).  

 
5.1.3 Barns önskemål 

Under intervjuerna med barnen så frågade vi vad som händer när de säger till pedagogerna 

vad de vill göra och där fick vi ofta till svar: ”När vi frågar om vi vill göra något säger 

fröknarna mest ja” (Johan, 5 år på Havets förskola). Johansson (2003) lyfter vikten av att 

som pedagog ta tillvara på barns initiativ och intentioner samt anpassa verksamheten efter 

barnen, deras intressen och önskemål. När detta sker menar hon att barn ges inflytande i 

verksamheten (a.a.). 

 

Under intervjuerna framkom det att barn tycker att det är viktigt att få inflytande i 

förskolans verksamhet. Barnen upplever det positivt att pedagogerna bestämmer, men de 

önskar att det ska göras mer i dialog med dem. ”Det är viktigt att vi får vara med och 

bestämma för det är roligt att bestämma. Det är kul när vi och fröknarna bestämmer 

ihop” (Isabelle, 5 år på Sagolandets förskola). Bjervås (2003) framhåller vikten av att 

barnen ska känna sig kompetenta och att de ska få sin röst hörd. Hon menar att om barnen 

får chansen till detta så utvecklas deras färdigheter kring att bli mer ansvarstagande, samt 

att barns perspektiv kommer fram och de får ett ökat inflytande i verksamheten (a.a.). 

Engdahl (2014) skriver att vid beslutsfattande i förskolan ska barnen göras delaktiga och 

deras åsikter ska vägas in. Hon menar att det är viktigt att barnen görs delaktiga i hela 

beslutprocessen, det är först då reellt inflytande sker (a.a.). Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2011) skriver i likhet med Barnkonventionen (2009) och Bjervås (2003) att det 

är av stor vikt att ge barn möjlighet att uttrycka sina idéer och åsikter samt att bli de ska 

bli lyssnade på. De menar att det är en demokratisk rättighet som finns (a.a.).  

 

5.2 Begränsningar kring barns inflytande i förskolan 
Resultatet vi kan se utifrån de svar vi har fått från barnen är att begränsningarna kan ligga 

i verksamhetens planerade aktiviteter och rutiner. Pedagogerna verkar ha ett bejakande 

förhållningssätt men även de hindras i så fall av de rutiner som finns i verksamheten. 

”Kanske säger nej, de brukar ibland säga ja” (Robin, 5 år på Rymdens förskola).  

 
5.2.1 Verksamhetens rutiner 

Intervjustycke med Malin och Rickard 5 år Skogens förskola. 

Vi: ”Om ni kommer till en fröken med en idé, vad säger de då?” 

Malin: ”Ja eller nej” 

Vi: ”Vad brukar de säga?” 

Malin: ”Mest ja” 

Vi: ”När säger de nej?” 

Malin: ”När vi snart ska gå ut eller när vi ska äta. Då får jag vänta.” 

Vi: ”Vänta? Hur länge då?” 

Malin: ”Vi brukar äta mat efter vi har varit ute så jag får vänta tills jag frågar igen efter 

maten.” 
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5.2.2 Pedagogers maktposition 

”Det är mittemellanbra att fröknarna bestämmer ibland, för ibland blir det bra och 

ibland blir de dåligt. Det är inte så viktigt att barn bestämmer men de hade blivit roligt, 

för barnen vill bestämma” (Majken, 5 år på Rymdens förskola). Under studiens gång har 

det i likhet med Arnér (2006) framkommit att barn upplever att deras vistelse på förskolan 

hade kunnat vara mer givande om de hade fått möjlighet till att vara mer delaktiga i 

bestämmelseprocesserna (a.a.).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att pedagogerna ska ha kunskapen att 

omvandla barns tankar till praktik. De menar att det är en grundförutsättning för att barn 

ska ha chans till ett inflytande i verksamheten (a.a.). Att Majken upplevde att det inte är 

så viktigt att barn får vara med och bestämma styrker det som Arnér (2009) skriver om 

att vuxna ses som auktoritära. ”Fröknarna bestämmer för de är vuxna. De är äldst och 

störst av alla” (Robin, 5år på Rymdens förskola). Vi ser samband mellan Majkens och 

Robins citat då de båda ser det som att vuxna bestämmer. Arnér (2009) skriver att 

pedagogerna måste inta ett förhållningssätt där man kan skapa plats för barns egna 

initiativ. Författaren menar vidare att om barn ska kunna utöva inflytande så måste 

intresset komma från båda håll (a.a.). 

 

5.3 Sammanfattning 
På våra frågeställningar kring situationer och begränsningar för barns inflytande i 

förskolan, har studien kommit fram till att barn erbjuds inflytande inom de ramar som 

finns i förskolan när de gäller regler och planerad verksamhet. Där gäller det att 

pedagogerna intar ett förhållningssätt som möjliggör inflytande för barnen. 

Förhållningssättet innebär att pedagogerna ska lyssna till barnens önskemål samt att de 

ska se barns intentioner. Att barnen upplever begränsningar kring sitt inflytande behöver 

inte alltid bero på pedagogernas förhållningssätt utan att pedagogerna begränsas av de 

förutbestämda tiderna för exempel samling eller måltider i verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 

6 Resultatdiskussion 
Resultatet visar till viss del att barnen upplever inflytande i förskolan och det kan även 

gälla när barnen får välja mellan färdiga alternativ. Eftersom studien utgår från barns egna 

tankar, känslor och erfarenheter så är våra tankar kring ämnet ej relevant, det är barnens 

upplevelser som är i fokus. Däremot undrar vi varför vissa barn upplever att de har mer 

inflytande än andra barn samt pedagogernas roll i detta. Som vi lyft tidigare kan detta 

bero på det som Emilsson (2008) beskriver i sin avhandling, att barns inflytande kan bero 

på vilket förhållningssätt pedagogerna har. Har pedagogerna låg lärarkontroll leder det 

till att barnen får ett stort inflytande medan om pedagogerna har hög lärarkontroll blir 

deras inflytande litet (a.a.). När vi tittar på barnens svar på frågorna så verkar pedagogerna 

tillmötesgående angående vad barnen vill göra. En möjlig slutsats är att pedagogerna på 

avdelningarna har låg lärarkontroll eftersom barnen upplever ett visst inflytande. 

 

Situationerna för barns inflytande i förskolan är många, det är allt från när barnen får välja 

frukt till situationer för lek. Vi ställer oss frågan om man kan säga att barnen har ett 

inflytande även när de bestämmer tillsammans barn emellan eller om de tar beslut 

tillsammans med en vuxen. Vi undrar vad som hade hänt om Saga hade frågat efter en 

frukt som inte erbjöds just den dagen? Har Saga verkligen ett inflytande när hon väljer 

mellan äpple och banan när apelsinen hon var sugen på inte fanns? Saga själv upplever 

inflytande medan vi undrar hur Saga hade känt om hon hade fått göras delaktig redan vid 

hämtning av frukten. Ska barnen erbjudas alla frukter som finns i förskolan eller ska 

fruktfatet endast ha två alternativ för barnen att välja mellan? När försvinner barnens 

inflytande?   

 

”Man får inte bestämma över en kompis, jag måste bestämma själv vad jag ska göra” 

(Linus, 5 år på Sagolandets förskola). Läroplanen för förskolan (2010) och Johansson 

(2003) framhåller vikten av att barn ska känna sig betydelsefulla. Detta i sin tur leder till 

att barnen växer i sin roll som framtida medborgare, då man ska kunna fatta egna beslut 

och stå till svars för sina handlingar (a.a.). Här är det för oss tydligt att Linus har varit en 

del av arbetet med värdegrundsfrågor. Om det har skett hemma eller i förskolan vet vi 

inte eftersom det inte framkom under intervjun. Men vi kan se att värdegrundsfrågor har 

en positiv inverkan på barn. Arnér (2009) menar att om barnen får förståelse för 

värdegrundsfrågorna så leder detta till att barnen kan skapa goda relationer med andra 

(a.a.).  

 

Ett barn berättade om att de röstade vid oenighet. Är röstning inflytande? Ja, eftersom 

barnet utryckte att det upplevde inflytande. Det kan komma ur att de möjligen fick välja 

att delta i röstningen eller så kan barnet relatera till att dennes vilja har någon gång blivit 

framröstad. Vid röstning kan inte alla viljor tillgodoses, har de som inte får som de vill 

ett inflytande? Kan de välja att avstå eller måste de delta även om det är mot deras vilja? 

Det kanske är vid dessa tillfällen barnen lär sig turtagning och att kompromissa, eftersom 

det vid bland annat röstning framkommer olika tankar och oenigheter. Vi har reflekterat 

över att barnen vi har intervjuat pratade nästan aldrig i nutid utan återgick till tidigare 

händelser, det innebär att barns känslor lever kvar länge. Har de tagit beslut tidigare så 

kan de uppleva ett inflytande även när de får berätta om händelsen.  

 

Vi ser en koppling mellan vårt resultat och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) då barn 

får delge sina tankar och känslor i ett socialt sammanhang, ges de möjlighet att uppleva 

inflytande och delaktighet. Barnen har förståelse för att man inte ska bestämma över sina 

kompisar men att de gärna kan komma fram till gemensamma lösningar. Det är något 

som även gäller i samspel med de vuxna (a.a.).  
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Det blir tydligt i våra intervjuer att barn gärna vill vara med och påverka sin situation i 

förskolan. Men är det möjligt att låta barn vara delaktiga i varje beslutsprocess? Vilka är 

det som bestämmer i vilka beslut barnen ska göras delaktiga? Barnen verkar nöjda bara 

de får vara en del av bestämmelseprocesserna. Det som framkommit under studiens gång 

är att barnen lär sig av det demokratiska arbetssätt som finns i förskolans verksamhet. Ett 

barn uttalade att det har lärt sig att det är av stor betydelse att inte bestämma över sina 

medmänniskor. Om barn fattar egna beslut så ska dem endast påverka dem själva annars 

ska beslut fattas gemensamt. 

 

Det som kan hindra barn från att fatta beslut och uppleva inflytande i stunden för idén, är 

alla rutiner och regler som finns samt pedagogernas förhållningssätt om man ser till 

tidigare forskning. Exempel på det är det som Arnér (2006) diskuterar att det finns 

förutbestämda ramar i verksamheten som inte går att påverka eller ändra (a.a.). Det kan 

bland annat handla om klockslag för måltider. Barnen uttrycker överlag i våra intervjuer 

att de upplever pedagoger tillmötesgående när barnen kommer med förslag, men att de 

ibland hindras av måltider eller annan planerad aktivitet. Det som barn däremot upplever 

i dessa situationer är att pedagogerna gärna bejakar deras förslag vid ett senare tillfälle. 

Barnen övar då upp sitt tålamod och förstår att deras viljor respekteras och kan 

tillmötesgås senare. Det är vid dessa tillfällen som barnen inser att pedagogerna inte är 

elaka om de tvingas att säga nej, eftersom det ofta ligger en orsak bakom. Vår tolkning 

här är att det är av stor betydelse hur pedagogerna säger nej, får barnen en förklaring till 

varför den vuxna säger nej så är det kanske lättare att acceptera. Om det är rutiner, 

exempelvis en samling, som är ett hinder och barnen får till sig att deras önskemål kan 

genomföras efter så känner sig barnen kanske tillfreds med det. Efter ett tag så har barnen 

kanske lärt sig förskolans rutiner och kan utläsa när vissa aktiviteter kan bli aktuella. 

Alltså vilka ramar det finns i förskolan. När barnen får ett ja på sitt önskemål, betyder det 

då att barnet har ett inflytande eller är det pedagogen som bestämmer över situationen? 

Barnet känner säkert att det har inflytande samtidigt som vi upplever att det är pedagogen 

som tar det avgörande beslutet. Vi upplever att pedagogens förhållningssätt är av 

betydelse för barnens känslor. Om pedagogen intar ett auktoritärt förhållningssätt så är 

det inte säkert att barnen vågar ta plats och utöva inflytande, de kan då få känslan av 

underlägsenhet. Bjervås (2003) lyfter vikten av att barn ska få sin röst hörd och bli lyssnad 

på. Det för att barnen ska få känna sig kompetenta och delaktiga i förskolans verksamhet 

(a.a.). Vi ser förskolan som en arbetsplats för både barn och vuxna, därför är det av stor 

vikt att verksamheten präglas av sampel dem sinsemellan.  

 

Scott (2008) lyfter att barnens språkliga nivå kan påverka deras inflytande (a.a.). Detta är 

något som kan ha betydelse för vårt resultat då vi ser det ur två perspektiv. Det är att 

barnen kan ha svårt att omvandla det de tänker till ord. Vilket i sin tur kan ha påverkat 

barns inflytande i förskolan samt att det också kan ha påverkat barnens svar i vår intervju. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Vid uppstarten av studien ville vi intervjua både barn och pedagoger, detta då vi kände 

att vi önskade få en helhetsbild av hur det är på förskolorna. Både ur barnens perspektiv 

men även ur de vuxnas. Under arbetes gång insåg vi att det inte var möjligt då det fanns 

för lite tid för att genomföra, men det hade varit önskvärt att få deras syn på barnens 

inflytande. 
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Om vi hade valt att utföra gruppintervjuer istället för par-intervjuer så hade det kunnat få 

konsekvenser genom att vi hade haft svårigheter med att transkribera intervjuerna med 

mycket röster under inspelningen. Det hade också funnits risk för att barnen lättare hade 

tappat fokus samt att det hade varit svårt för försynta barn att komma till tals. Självklart 

hade svaren på våra frågeställningar kunnat bli annorlunda och därmed kunde vi fått ett 

annat resultat. Hade vi utfört enskilda intervjuer med barnen så hade vi exempelvis kunnat 

missa viktiga följdfrågor. Att barnen dessutom var två är ett stort plus då det bidrog till 

diskussion dem emellan. Det är något som hade uteblivit om vi hade intervjuat barnen en 

och en. Om vi ska titta på par-intervju ur ett kritiskt perspektiv så kan barnen ha påverkat 

varandra när de har svarat på våra frågor. Hade förskolans personal valt ut andra barn så 

hade svaren också kunnat vara annorlunda. 

 

Faktorer som kan påverkat intervjun är att vi blev avbrutna under en intervju, då det kom 

in en pedagog som skulle lämna kaffe i rummet. Både vi och barnen tappade fokus. Vi 

lärde oss också att det var lättare att få utförligare svar om vi gjorde någon form av 

aktivitet samtidigt som vi genomförde intervjun för då blev det inte så strikt stämning. 

Under våra första intervjuer så hade vi ingen aktivitet och då upptäckte vi att svaren blev 

kortfattade. Vi diskuterade då vad vi kunde göra annorlunda och kom fram till att 

intervjuerna med barnen kunde ske under mer lättsamma förhållanden. Den bästa 

intervjun enlig oss blev när vi hade flygplansvikning under tiden och lät det ta tid.  

 

6.2 Vidare forskning 
Vidare forskning utifrån denna studies resultat skulle kunna innefatta huruvida förskolans 

rutiner kan vara ett hinder för barns inflytande. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Intervjufrågor 
 

1. Berätta, vilka tycker ni bestämmer här på förskolan? (öppningsfråga?) 

 

2. När får ni vara med och bestämma? 

 

3. När tycker ni att de vuxna bestämmer? 

 

4. Vad bestämmer de vuxna? 

 

5. Hur mycket får ni bestämma? 

 

6. Berätta för mig, vad händer när ni säger vad ni vill göra? 

 

7. Varför tror ni att det är viktigt att ni får vara med och bestämma saker på 

förskolan? 

 

8. Är det bra eller dåligt att vuxna bestämmer vissa saker själva? 

Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B – Missivbrev 
 

Hej. 

Vi heter Emelie Hugosson och Pauline Börjesson och är två studenter på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi gör vår sista termin och håller 

på med vårt examensarbete. Det handlar om att vi vill undersöka hur barn upplever sitt 

inflytande i förskolans pedagogiska vardag. Vi skulle vara tacksamma om vi fick ert 

medgivande till att få ställa frågor till era barn i en intervju där ljudinspelning kommer att 

ske. Vi kommer att intervjua barnen två och två. 

 

Vid intervju med era barn kommer vi att följa vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innefattar att vi kommer att berätta för ert barn att det är frivilligt att 

medverka och de får när som helst säga att de inte vill vara med mer. Deras identitet 

förblir anonym och resultatet kommer endast att användas av oss till vårt arbete. All 

ljudupptagning och allt annat material där deras identitet kan röjas kommer att förstöras 

när vårt arbete är klart.  

Om ni vill ta del av det färdiga arbetet så får ni maila oss på pb222ex@student.lnu.se. 

 

Med vänliga hälsningar Emelie & Pauline 

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

 

Emelie: 0731540511 

Pauline: 0709421995 


