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 Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur barns inflytande och delaktighet i 

verksamheten och i den pedagogiska dokumentationen uppfattas av 

pedagoger i förskolan. Med en kvalitativ metod genomförde jag fem 

semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger på tre olika förskolor. 

 

Resultatet visar bland annat att pedagoger uppfattar att barn har inflytande i 

verksamheten och i den pedagogiska dokumentationen men i olika 

utsträckningar. Begreppet pedagogisk dokumentation anses vara ett abstrakt 

begrepp och vikten av att personalgruppen har samma syn på vad det är lyfts. 

 

Studien bidrar till att visa hur barns inflytande i verksamheten och i den 

pedagogiska dokumentationen kan tolkas av verksamma förskollärare och 

pedagoger.  

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, inflytande, delaktighet, pedagogisk 

dokumentation. 
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 Inledning  
 

Ända sedan jag påbörjade min förskollärarutbildning för ca tre år sedan har 

jag varit intresserad av hur barns inflytande ser ut på olika förskolor. Både i 

den dagliga verksamheten och i den pedagogiska dokumentationen. 

 

I läroplanen för förskolan finns det ett stycke som behandlar barns inflytande i 

förskolan. Förskolläraren ansvarar bland annat för ”att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll”(Skolverket, 2010, sid. 12). 

Samt att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin 

situation” (Skolverket, 2010, sid. 12). Barns inflytande i förskolan är alltså så 

viktigt att man har valt att skriva in det i läroplanen för förskolan. Läroplanen 

för förskolan ska ligga till grund för planeringen av verksamheten.  

 

Det är idag många barn som befinner sig på förskolan, enligt Martin Korpi 

(2006) befinner sig mer än åtta av tio barn i åldern ett till fem år delar av sin 

vardag på förskolan. Med många barn på förskolan medför det att det är 

många åsikter och viljor. I vilka situationer ges barnen inflytande av 

pedagogerna och i vilka situationer har barnen mindre inflytande? Hur arbetar 

pedagogerna för att barnen ska veta att de har rätt till ett reellt inflytande i 

förskolan? 

 

Med fler barn på förskolan och fler föräldrar som vill ha ökad insyn i 

verksamheten har även den pedagogiska dokumentationen ökat. Föräldrarna 

vill veta vad barnen gör på förskolan när de själva arbetar. Det har blivit 

nästan som en tävling mellan olika förskolor för att tillfredsställa föräldrarna 

när det gäller dokumentationen (Claesdotter, 2008). Men har pedagogerna 

funderat på hur barnen reagerar när deras liv på förskolan hängs upp på 

väggarna i kapprummen och på avdelningen? Har barnen getts inflytande när 

det gäller vilka bilder, videoklipp samt citat av vad de sagt som hängs upp? 

 

Min studie kommer att behandla barns inflytande i förskolan, ur pedagogens 

perspektiv. 
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 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att förklara nyckelord för studien, redogöra för 

tidigare forskning och litteratur inom problemområdet barns inflytande och 

delaktighet i verksamheten och i den pedagogiska dokumentationen.  

 

Barns inflytande och delaktighet 

Här nedan har jag sammanfattat tidigare forskning och böcker som är relevant 

för min studie. Jag har fokuserat på tidigare forskning och böcker när det 

gäller begreppen inflytande och delaktighet och kommer senare i kapitlet ta 

upp forskning om barns inflytande i verksamheten och i den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Barns inflytande och delaktighet är centrala punkter i läroplanen (Skolverket, 

2010). Men vad betyder det egentligen? I läroplanen benämns barns inflytande 

som reellt inflytande. (Skolverket, 2010) Om man slår upp de båda orden i en 

ordbok står det följande, ordet reellt betyder ”verklig, faktiskt, 

påtaglig”(Sjögren, Györki, Malmström, 2010, sid. 549) och ordet inflytande 

betyder ”påverkan” (Sjögren, Györki, Malmström, 2010, sid. 229). Reellt 

inflytande betyder alltså verklig, faktiskt, påtaglig påverkan. Det betyder bland 

annat att när barnet har reellt inflytande så ligger barnens önskemål ligger till 

grund för aktiviteter som planeras, när förskolemiljön ska förändras och så 

vidare. Ordet delaktighet innebär att man är en del i något. Exempelvis så 

innebär det att barnen i förskolan är delaktig i barngruppen (Sjögren, Györki, 

Malmström, 2010) 

 

Det är inte alltid lätt för pedagogerna som arbetar i förskolan att tolka vad det 

abstrakta begreppet reellt inflytande innebär. Enligt Skolverket (1998) och 

Utbildningspartementet (Ds 2003:46) (refererad i Westlund, 2011) har det 

framkommit att pedagogerna tycker att inflytande är svårt att översätta till 

konkreta handlingar samt att det alltid är pedagogernas tolkning som gäller 

när det ska avgöras vad inflytande innebär för barnen. Det leder i sin tur att 

det alltid är pedagogerna som avgör om det är möjligt för barnen att utöva 

inflytande och delaktighet eller inte. (Westlund, 2011, sid. 18) 

 

Det finns en del forskat om barns inflytande i förskola, bland annat av Arnér 

(2006) Emilson (2003), Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) och Westlund 

(2011). Arnérs (2006) avhandling handlar om hur pedagoger utvecklar sitt 

arbetssätt med barns initiativ och inflytande genom ett utvecklingsarbete.  

Emilsons (2007) artikel hade som syfte att undersöka hur inflytande såg ut för 

de yngsta barnen på förskola i relation till pedagogens roll.  

I Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) artikel skriver dem om barns rätt 

och möjlighet till inflytande i förskolan. De beskriver både utifrån tidigare 
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forskning och ur pedagogisk praxis. Westlunds (2011) avhandling handlar om 

pedagogers arbete med inflytande för barn i förskolan med hjälp av en 

demokratididaktisk studie.  

Likt som att pedagoger tolkar barns inflytande olika så gör även forskarna det. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barns inflytande är  

 
när barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner 

och sätt att förstå bemöts och tas på allvar på ett respektfullt sätt menar vi att 

barn har inflytande och delaktighet. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, sid 

71-72). 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) använder här ’inflytande’ och 

’delaktighet’ som synonymer. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) väljer 

att inte begränsa ’inflytande’ och ’delaktighet’ till att det är barnen som 

bestämmer eller att en vuxen lyssnar på dem utan även att barnens åsikter tas 

till vara på ett respektfullt sätt. Alla dessa tre saker behövs för att barnen ska 

ha inflytande och delaktighet enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar alltså att barns inflytande och 

delaktighet hänger på om ”barn blir delaktiga i både ord och handling” 

(Pramling Samuelsson, Sheridan, 2003, sid. 71).   
 

Vidare skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) att för att barnen ska 

bli delaktiga i förskolan behöver pedagogerna kunna ta barns perspektiv. 

Inflytande, delaktighet och barns perspektiv är enligt dem beroende av 

varandra. Det finns fler forskare som tar upp att barns inflytande och 

delaktighet beror på pedagogens möjlighet att inta ett barns perspektiv. 

Svenning (2011) menar det är pedagogens barnperspektiv som styr hur hen 

bemöter, skapar relationer samt samspelar med barnen. Även Emilson (2007) 

har skrivit om att det är pedagogens barnperspektiv som styr barnens 

möjlighet till delaktighet och inflytande. ”It seems clear that teacher´s attitudes 

and their ability to come close to the child´s perspective are closely linked to 

the childrens opportunities to make own choices and take the initative” 

(Emilson, 2007, sid. 31).  

 

Arnér (2006) skriver i sin avhandling att både inom forskning och i det dagliga 

samtalet i förskolan är det vanligt att man använder inflytande och delaktighet 

som synonymer, något som hon själv har valt att inte göra i sin avhandling 

utan fokuserat på inflytande.  

 
inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag 

på ett påtagligt sätt. Det innebär att pedagogerna i långa stycken ska kunna 

utveckla sin planering av innehållet i förskolan utifrån barnens idéer och 

initiativ (Arnér, 2006, sid.26).  

 

Anledningen till varför Arnér (2006) har valt att inte använda begreppen 

’inflytande’ och ’delaktighet’ som synonymer är för att delaktighet enligt 

henne betyder ”att ta del av något som andra redan bestämt eller att vara en 
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del av ett gemensamt fokus, vilket jag tycker skymmer sikten för att se barnet 

som skapande subjekt” (Arnér, 2006, sid. 26). 

 

Enligt Westlund (2011) kan Arnérs definiering av inflytande jämföras med 

formuleringen ”reellt inflytande” (Skolverket, 2010, sid 12) som finns i 

läroplanen för förskolan.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att ord som demokrati och delaktighet är 

något som behövs diskuteras i arbetslaget eftersom det är ord, likt många 

andra ord, som tolkas olika beroende på vem det är som tolkar dem. Den 

gemensamma diskussionen är enligt dem viktig, men inte det enda som 

behövs göras i verksamheten. Utöver diskussionen som behövs göras i 

arbetslaget för att pedagogerna ska ha en liknande bild om vad inflytande och 

delaktighet är behöver pedagogerna göra orden synliga i verksamheten. För att 

barnen ska förstå vad demokratibegreppet betyder behöver pedagogerna 

bjuda in barnen att delta i en demokratisk verksamhet samt att de tror på 

barnens förmågor. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver även att en 

verksamhet som vilar på ”demokrati och delaktighet handlar inte om att alla 

får göra som de själva vill utan att ge utrymme för att tänka fritt och 

respekteras allas olika åsikter” (Åberg, Lenz Taguchi, 2005, sid. 65). 

 

I min studie har jag valt att använda mig av Arnérs (2006) beskrivning av 

inflytande. Detta för att hennes bild av inflytande tycker jag passar bäst in på 

beskrivningen av reellt inflytande som det skrivs om i läroplanen för 

förskolan. (Skolverket, 2010) 

 

Inflytande och delaktighet i förskolans verksamheter 

Sheridan (2001) har dragit slutsatser om att barns chans till inflytande och 

delaktighet ligger som grund för om förskolan har en hög eller låg kvalitet. 

Samtidigt skriver hon att det kan vara svårt för pedagogerna i förskolan att 

hjälpa barnen att få inflytande. Det kan vara svårt att veta vart gränsen går för 

inflytande för barnen när det gäller deltagande i beslutstagandet, de har svårt 

att se vad som kommer att ske om barnen involveras. En förskola med låg 

kvalitet kännetecknas bland annat med en styrande pedagogisk roll, regler, 

normer, lydnad och delvis ingen låt-gå mentalitet. Ett vuxenperspektiv 

dominerar när planering av aktiviteterna sker (Sheridan, 2001, Emilson, 2007). 

I en förskola med hög kvalitet menar Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) att barnens delaktighet är ett viktigt kriterium samt att ett demokratiskt 

synsätt är synligt. I dessa förskolor försöker även pedagogerna att inta ett barn 

perspektiv genom att lyssna på vad barnen har att säga (Emilson, 2007). Enligt 

Emilson (2007) har det gjorts flera studier som påvisar att barns inflytande i 

förskolan är beroende av pedagogernas attityder gentemot detta. 

 

Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studie visar att barnen är medvetna 

om att de själva bestämmer över sin lek, deras ägodelar, några aktiviteter och 

över sig själva, men att det är pedagogen som bestämmer över allt annat. 
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Exempelvis rutiner, regler, normer och värden samt alla små aktiviteter som 

finns planerade under en dag i förskolan är det pedagogerna som bestämmer 

över (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2001). Arnér (refererat i Emilson, 2007) 

har fått fram att barnen i förskolan är starkt underordnad de vuxna. Det gör att 

barnen blir lite osäkra när de gäller deras möjlighet till inflytande (Emilson, 

2007). 

  

Både enligt Barnkonventionen (2009) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) har barnen rätt att ha inflytande när det gäller lärprocessen, aktiviteter 

och den fysiska miljön i förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) 

har noterat att det som nämns i barnkonventionen (2009) och läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) inte följs. En förklaring skulle enligt dem kunna 

vara att pedagogerna har svårigheter med att veta vad barnen kan vara med 

och bestämma och hur de ska involvera barnen. (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2001).  En annan förklaring skulle enligt Arnér (2006) kunna vara 

att det verkar  

 
finnas en uppfattning hos pedagogerna om att det blir oroligt och att man aldrig 

riktigt vet vad som kan hända om barn ges större utrymme för egna initiativ än 

de brukar få. (Arnér, 2006, sid. 59) 

 

Detta skulle mycket väl kunna vara två förklaringar till varför barn inte alltid 

har inflytande i förskolan, samt att det visar att det är upp till personalen i 

förskolan att hela tiden tolka och göra avväganden när barnen ges möjlighet 

till inflytande. 

 

Emilson (2007) gjorde observationer på tre förskolor med barn i åldrarna ett till 

tre. Det var totalt 46 barn och tio pedagoger som deltog. Hon fokuserade på 

både formella och informella aktiviteter som samling och den fria leken. Hon 

förklarar fyra observationer ganska ingående, men jag har valt att 

sammanfattat tre observationer, en där barnen inte har något inflytande, en 

där det görs ett försök att tillåta barnen ha inflytande och en där barnen har 

mycket inflytande. Jag har valt att återge Emilsons (2007) tre observationer för 

att kunna visa en forskares tolkning av barns inflytande i verksamheten.  

 

Den första observationen som jag valt ut ur Emilson (2007) är en observation 

där pedagogen har stort inflytande och barnen har inget. Pedagogen har enligt 

Emilson (2007) en styrande roll. Här nedan kommer min sammanfattning av 

observationen där jag har valt att lyfta det som jag anser vara viktigt i 

observationen för min studie. 

 

Pedagogen sitter framför barnen. Pedagogen börjar samlingen med att sjunga 

en namnsång med alla barnens namn i. Efter sången tar pedagogen fram en 

påse som hen haft bakom sin rygg. Samtidigt säger pedagogen åt ett barn att 

sätta sig ner igen. Pedagogen börjar leta i påsen samtidigt som ett barn skakar 

om huvudet på ett annat barn som börjar gråta. Pedagogen utbrister: Titta! 

samtidigt som pedagogen vänder sig mot barnet som gråter, Vad är det som 



   

 

9 

 

händer? Ta det lugnt. Varför gråter Annie? (egen översättning, kursiverad i 

original text, Emilson, 2007, sid. 20). Pedagogen ställer frågorna fort efter 

varandra och inväntar inget svar för att sedan fortsätta att fokusera på vad som 

finns i påsen. Pedagogen tar fram djur efter djur ur påsen och barnen och 

pedagogen sjunger låtar om djuren. Under tiden får pedagogen gång på gång 

be barn sluta bråka och sitta ner (Emilson, 2007, sid. 20).  

 

Emilson (2007) menar att det finns situationer då pedagogen har en sån 

styrande roll att barnens möjligheter till inflytande och delaktighet begränsas i 

förskolan. I observationen bestämmer pedagogen vilka låtar som ska sjungas 

och i vilken ordning. Pedagogen ställer frågorna så nära inpå varandra att 

barnen inte ges tillfälle att svara pedagogen. Utifrån Emilsons (2007) kan man 

tolka att pedagogen kanske inte ens var intresserad av att få ett svar på vad 

som hänt utan mer intresserad av att få barnen lugna och gå igenom samlingen 

i den ordning som pedagogen planerat. Pedagogen bjuder inte in barnen att 

delta i samlingen.  

 

Den andra observationen har Emilson (2007) valt att kalla ett försök till att 

tillåta barns inflytande. Även i denna observation har Emilson (2007) valt att 

tolka pedagogens roll som en styrande roll. Här nedan kommer min egen 

sammanfattning av observationen där jag lyfter det som jag anser vara viktigt 

ur observationen för min studie. 

 

Pedagogen Gunilla har precis slutfört en kort samling med en grupp tvååriga 

barn. Det är dags för barnen att välja vad de ska göra efter samlingen. 

Pedagogen har några alternativ som barnen får välja mellan.  

Gunilla säger Jag vet vem som ska arbeta med vatten idag. För nu är det de barn som 

inte har provat vattenaktiviteterna. Och Karin (lärare) berättade för mig att det var 

Matilda. Matilda kommer att vara i rummet med vattenaktiviteter idag (Egen 

översättning, kursiverad i orginaltext, Emilson, 2007, sid. 28). Barnen börjar 

tröttna ur på samlingen och blir åtskilliga gånger tillsagda att sitta ner och vara 

tysta varpå ett barn får sitta i pedagogens knä för barnet inte lyssnar på 

pedagogen. Längre fram i observationen så är det ett barn som vill göra en 

aktivitet där det var “fullt”. Gunilla säger då att hon sätter barnets namn i 

aktiviteten så att hon ska komma ihåg att barnet kanske vill göra det dagen 

efter (Emilson, 2007). 

  

Exemplet ovan är vad Emilson (2007) beskriver som formellt inflytande. 

Pedagogen har som avsikt att ge barnen inflytande när det gäller aktiviteterna 

efter samlingen, utifrån några alternativ som pedagogerna har valt. “The 

question is if we can talk about real influence in this case, partly because of the 

character of the choices, partly because of the age of the children” (Emilson, 

2007, sid. 29). Vidare skriver Emilson (2007) att inflytandet i detta exempel mer 

verkar vara för syns skull. När hon jämför detta exemplet med exempel tre så 

saknas lekfullheten och den känslomässiga responsen som finns i det 

exemplet.  
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Den tredje observationen som Emilson (2007) beskriver är en observation där 

barnen har inflytande och väljer själva vilka val som ska göras, inte utifrån 

några alternativ som pedagogen tagit fram. Pedagogen har en lekfull, 

kommunikativ och lyhörd roll. Här nedan kommer min sammanfattning på 

observationen där jag lyfter det som jag anser vara viktigt i observationen för 

min studie. 

 

Tvååriga barn samlas runt deras tre pedagoger som sitter på låga stolar i 

lekrummet, det är en rastlös grupp med barn, ett barn gnäller och pedagogen 

kollar på klockan för att se när samlingen ska vara. Helt plötsligt säger ett barn 

att han vill höra en saga. Pedagogen snappar upp barnets önskemål och frågar 

: ska vi läsa en saga nu? Några andra barn i barngruppen håller med. Barnen 

sätter sig ner i en ring, det finns bilder fast tejpade på golvet så barnen ska veta 

vart de ska sitta. Barnen sitter olika på golvet, några sitter på rumpan, några 

ligger ner på magen och några sitter på knäna. Några av barnen har med 

leksaker och böcker till samlingen. Pedagogen sätter sig vid flanoväggen och 

har med sig en flanosaga. Pedagogen bjuder in barnen under sagoberättandet 

och ställer frågor till barnen. Efter ett tag vill ett barn sjunga en sång om geten. 

Pedagogen svarar att vi gör det efter sagan. Efter sagan och att de sjungit 

sången om getter så berättar pedagogen ytterligare en saga eftersom barnen 

önskade ytterligare en saga.  

 

Skillnaden mellan barns inflytande i den tredje observationen och de andra två 

är stora. I denna observation sker samlingen delvis av önskemål från barnen, 

den tidigare läggs. Däremot har barnen inget inflytande vad det gäller vart de 

ska sitta och vilken saga. Men det är på barnens initiativ som sagostunden 

börjar tidigare, att en specifik sång sjungs samt att det berättas ytterligare en 

saga. Detta exempel påvisar att barn kan ha inflytande i vissa saker, som i 

detta exempel om att samlingen skulle börja tidigare, en speciell sång som 

sjöngs och att ytterligare en saga berättades. Medan barnen inte hade 

inflytande över vart de skulle sitta och vilka sagor som berättades. Enligt 

Emilson (2007) hänger mycket på pedagogens roll när det kommer till barns 

inflytande och delaktighet. För att kunna ge barn inflytande och delaktighet i 

förskolan behöver pedagogen enligt Emilson (2007) ha en svagt styrande roll 

när det gäller vad och hur i kommunikationen. I stället behöver pedagogen 

bibehålla sig nära barnens livsvärld samt att pedagogen antar en 

kommunikativ roll (Emilson, 2007, sid. 34). 

 

Slutligen vill jag ta upp följande citat när det gäller barns inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet ”Om jag som pedagog inte tar ansvar för 

att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter har barnen ingen som helst 

möjlighet att påverka sin vardag” (Åberg, Lenz Taguchi, 2005, sid. 65).  

Det är upp till oss pedagoger att ge barnen möjlighet till inflytande, det är inte 

barnens uppgift att ta på sig att kräva detta. För att de ska veta att de har rätt 

till inflytande i förskolan behöver pedagoger bjuda in barnen och lita på att de 

klarar av det. Eftersom barns inflytande är något som tas upp i Läroplanen för 
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förskolan (Skolverket, 2010) så är det något som personalen i förskolan är 

ålagda att arbeta med.  

 

Inflytande och delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen  

 
I förskolan möter barn ett system som de förväntas socialiseras in i. De ska ges 

möjligheter till inflytande, men i dagens situation tillämpas detta i olika 

utsträckning och på olika sätt från förskola till förskola. Dokumentationen har 

under de senaste åren varit ett särskilt satsningsområde i många förskolor. 

Antalet dokumentationsmetoder har ökat under samma period, med god hjälp 

av den teknologiska utvecklingen, vilken har gjort att allt fler förskolor har fått 

tillgång till sådana hjälpmedel som digitala kameror, videoutrustning, 

bildskärmar och datorer. Det har varit spännande att få tillgång till alla nya 

möjligheter att visa upp förskolans verksamhet. Men de nya möjligheterna har 

också skapat nya krav (Svenning, 2011, sid. 31) 

 

Som citatet ovan påvisar så har det på senaste tiden storsatsats på många 

förskolor i den pedagogiska dokumentationen. Det är inte längre lika dyrt att 

köpa in digitalkameror, videokameror och mp3-spelare med diktafon 

möjligheter vilket har lett till att materialet finn i större utsträckning på 

förskolorna nu. När jag befunnit mig på verksamhetsförlagd utbildning har jag 

uppmärksammat att det kommit nya krav med utvecklingen. Den digitala 

utvecklingen ställer speciellt två krav på pedagogerna i förskolan, den ena är 

att de ska behärska alla nya dokumentations hjälpmedel och den andra är att 

pedagogerna behöver reflektera över hur det insamlade materialet ska 

användas utifrån den sekretess som finns på förskolan.  

  

Vad inflytande betyder har jag redogjort ovan (se sid. 5), men vad menas med 

den pedagogisk dokumentation? Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det 

skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det räcker 

inte med att ”bara” dokumentera för att det ska vara en pedagogisk 

dokumentation. När en händelse är dokumenterad är det bara början av 

processen i den pedagogiska dokumentationen. Utöver själva 

dokumentationen behöver pedagogerna sätta sig ner och reflektera över 

dokumentationen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att det är viktigt att 

man är fler pedagoger som sitter och reflekterar tillsammans för det är inte en 

version som är den sanna, en dokumentation kan tolkas på olika sätt. Det är i 

reflektionen som dokumentet blir levande och hjälper pedagoger att föra den 

pedagogiska processen framåt. Om man inte går vidare i processen ”riskerar 

dokumentationen att bara bli ett samlande av händelser, ungefär som ett 

fotoalbum från sommarsemestern” (Åberg, Lenz Taguchi, 2005, sid. 20). Även 

Svenning (2011) skriver om att dokumentet behöver analyseras för att det ska 

vara pedagogiskt dokument, men hon påpekar även att det ska återknytas till 

barnet också.  ”Dokument som kommer ut av observationen blir pedagogiskt 

när pedagogen börjar tänka om det och när det återknyts till barnen” 

(Svenning, 2011, sid. 11) 
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”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete barn emellan och pedagoger emellan, men även 

familjen och förskolan emellan” (Lenz Taguchi, 1997, sid. 15). Lenz Taguhi 

(1997) har alltså valt att ta den pedagogiska dokumentationen ytterligare ett 

steg, att även involvera barnets familj.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005), Svenning, (2011), och Lenz Taguchi (1997) är 

alla tre ganska överrens om vad pedagogisk dokumentation är för något. Alla 

lägger fram vikten av att analysen av dokumentationen är viktigt för att 

dokumentationen ska kunna kallas för pedagogisk dokumentation. Svenning 

(2011) och Lenz Taguchi (1997) lyfter även fram vikten av att återkoppla till 

barnen medan det bara är Lenz Taguchi (1997) som väljer att lyfta fram den 

gemensamma reflektionen mellan föräldrar och förskola. Det innebär alltså att 

kärnan i pedagogisk dokumentation är analysen och reflektionen för att man 

ska kunna föra verksamheten framåt utifrån dokumentationen.  

 

Hur kan man dokumentera då? Svenning betraktar dokumentation i sin bok 

som ” alla de varierande sätt på vilka barn i förskolan blir synliggjorda, alla 

försök att visa vilka de är, hurdan de är och vad de gör” (Svenning, 2011, sid. 

7). Lindgren och Sparrman (2003) beskriver dokumentation som något som 

kan ske på olika sätt, ”anteckningar, fotografering, insamlande av produkter 

barns skapat eller via videofilmning” (Lindgren & Sparrman, 2003, sid. 58). Det 

är med andra ord upp till pedagogen att avgöra vilket dokumentationsmedel 

som är lämpligast i den aktuella situationen.  

 

Det som dokumenteras i förskolan är enligt Svenning (2011) ett försök till att 

synliggöra det som händer och sker i förskolan samt olika sidor av 

människorna som befinner sig där. Hon betonar ordet försök eftersom det är 

enligt henne är en ”stor och ofta omöjlig uppgift att dokumentera händelser, 

egenskaper och upplevelser sådan de verkligen är” (Svenning, 2011, sid. 25). 

Det är enligt Svenning (2011) alltid aktuellt som pedagog på förskolan att 

fundera över vem det är som bestämmer vad som ska dokumenteras, hur man 

gör det och i vilken utsträckning barnen har möjlighet att säga till om de vill 

delta eller inte i dokumentationen. Detta för att dokumentationen av dagen på 

förskolan visas både för barnens föräldrar och närstående samt även ibland för 

politikerna  (Lindgren, Sparrman, 2003). 

 

Avslutningsvis skriver Lindgren & Sparrman (2003) att dagens barn har en 

viss vana när det kommer till att bli videofilmade. Men exponeringen skiljer 

sig markant om det är föräldrar, forskare eller pedagog i förskolan som har 

filmat. När det gäller föräldrarna används filmen mer som ett rörligt 

fotoalbum. Forskarens filmer ses av en begränsad mängd personer och oftast 

inte av barnet själv eller andra samtidigt som barnet oftast garanteras 

anonymitet. Medan om det är en pedagog som har filmat så kan videon ”visas 

för arbetslag, föräldrar, politiker och kamrater” (Lindgren & Sparrman, 2003, 

sid. 68). Barnet som har filmats av pedagogen är ”lätta att identifiera, de 
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erbjuds ingen anonymitet och de har små möjligheter att tacka nej till 

deltagandet”(Lindgren, & Sparrman, 2003, sid. 68). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att mot bakgrunden att barn har rätt till ett reellt 

inflytande i förskolan undersöka och beskriva hur fem pedagoger uppfattar att 

de arbetar med barns inflytande i förskolans verksamhet och i den 

pedagogiska dokumentationen.       

      

Metod 
Här har jag beskrivit min metodgång för att samla in information som sedan 

har legat till grund för mitt resultat. 

 

Kvalitativ metod 

Bryman (2002) tar upp några skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. En kvantitativ enligt Bryman (2002) består bland annat av 

siffror, forskarens uppfattning, distans och teoriprövning. Medan en kvalitativ 

forskningsmetod består bland annat av ord, deltagarnas uppfattning, närhet 

och teorigenerering (Bryman, 2002, sid. 272). En kvalitativ metod brukar 

beskrivas som tolkningsinriktad. Det betyder att ”tyngden ligger på en 

förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2002, sid. 250). I min studie har jag 

varit intresserad av hur barns inflytande tolkas av förskollärare/pedagoger i 

förskola. Eftersom jag varit intresserad av pedagogernas tolkningar av barns 

inflytande var valet av metod ganska givet.  

  

Fenomenografi 

Jag har inspirerats av en fenomenografisk ansats vid analyseringen av mitt 

insamlade material. Det innebär att huvudsyftet är att ta ”reda på hur 

människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld” (Kihlström, 2007a, sid. 

157). I min studie är jag inte ute efter att få veta vad som är rätt eller fel utan 

jag är ute efter att få veta vad barns inflytande och delaktighet betyder för fem 

olika förskollärare/pedagoger på tre olika förskolor. Detta medför att jag 

antagligen kommer att få olika svar. 

 

Urval 

För att komma i kontakt med några olika förskolor gick jag in på en svensk 

kommuns hemsida och letade efter förskolor där. För att det skulle bli smidigt 

för mig att genomföra intervjuerna valde jag ut fyra stycken förskolor som låg i 

närheten av varandra. När jag hade valt ut förskolor gjorde jag ett besök på 

varje förskola. Jag presenterade mig själv och lämnade missiv och 

intervjuguiden på varje förskola. Jag pratade med fem pedagoger på 

förskolorna och bad dem att föra frågan vidare i sitt arbetslag för att se om det 

var någon som var intresserad av att delta i studien. Av dessa fyra förskolor 
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som jag besökte valde tre förskolor att delta i min studie medan en förskola 

valde att inte göra det. I min resultatdel så har jag valt att kalla 

förskollärarna/pedagogerna för pedagoger. Jag kommer att använda mig av 

pedagog som ett samlingsnamn hädanefter i uppsatsen eftersom 

informanterna har olika titlar men alla innehar någon form utav pedagogisk 

utbildning i sin bakgrund. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas förskolor eftersom när man 

använder sig av en kvalitativ metod så studerar man ”människor i deras 

naturliga miljö” (Bryman, 2002, sid. 273). Vi satt under intervjutiden i ett 

enskilt rum för att inte bli störda. Intervjuerna spelades in i en diktafon app i 

min mobiltelefon, förutom de intervjuer där pedagogen valde av olika skäl att 

de inte ville bli inspelad. Det är oftast en fördel om man kan spela in 

intervjuerna, detta för att jag dels får med frågorna som jag ställer samtidigt 

som jag kan koncentrera mig på vad pedagogen säger i stället för att föra 

anteckningar. (Kihlström, 2007b). Men jag ansåg att det var av större vikt att 

jag fick veta hur fem olika pedagoger upplevde barns inflytande och 

delaktighet så jag valde att föra intervjuanteckningar vid två intervjuer. 

Intervjuanteckningarna renskrevs direkt efter intervjutillfället så att jag skulle 

ha intervjun färskt i minnet.  

 

Under min studie genomförde jag intervjuer med fem pedagoger på tre olika 

förskolor. I min studie ville jag få med information om hur de arbetade med 

barns inflytande och delatighet med både de yngre och äldre barnen. Min 

tanke från början var att hälften av intervjuerna skulle vara med pedagoger 

som arbetar med yngre barn och den andra hälften skulle vara med pedagoger 

som arbetar med de äldre barnen. Slutresultatet blev inte riktigt så, det blev 

intervjuer med två pedagoger som arbetar med de yngre åldrarna (1-3 år) och 

tre intervjuer med pedagoger som arbetar med de äldre åldrarna (3-5 år).  

 

Jag har använt mig av en semi-strukturerad intervju. Vilket innebär att man 

använder sig av en grupp frågor som skulle kunna förklaras som ett 

frågeschema. Frågornas följd varierar från intervju till intervju. Genom att 

använda mig av en semi-strukturerad intervju gjorde det möjligt för mig att 

ställa uppföljningsfrågor utifrån det som pedagogen informerade om (Bryman, 

2002) och kunde välja att hoppa över frågor som jag ansåg att informanten 

redan svarat på.  

 

Mina intervjuer blev inte så långa som jag hade förväntat mig, de var allt ifrån 

16 minuter till ca en timme. Bryman (2002) skriver att kvalitativa intervjuer 

brukar variera i längd men samtidigt att kortare intervjuer inte nödvändigtvis 

behöver vara av sämre kvalitet än de längre (Bryman, 2002). Jag anser att trots 

att de flesta intervjuer var under 40 minuter så har jag fått det material som jag 

behöver för att göra en analys.  
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Pålitlighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2002) finns det några författare som har föreslagit att 

kvalitativa metoder ska bedömas utifrån pålitlighet och tillförlitlighet i stället 

för validitet och reliabilitet. Jag har valt att göra detta i min studie. 

Pålitligheten innebär 
att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen – problemformuleringen, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande 

analysen av data och så vidare (Bryman, 2002, sid 260-261) 

 

Jag har försökt att vara så genomskinlig som möjligt när det gäller alla beslut 

jag har tagit under min studie och tillvägagångssättet jag har använt mig av.  

 

Tillförlitligheten innebär 
att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och 

att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala 

verkligheten som har studerats (Bryman, 2002, sid. 258). 

 

För att höja tillförlitligheten i min studie har jag använt min av en så kallad 

respondentvalidering på de intervjuer där jag förde intervjuanteckningar. Det 

betyder att efter att jag sammanställt intervjuerna så lämnade jag tillbaka 

intervjuanteckningarna till pedagogen som fick läsa igenom anteckningarna 

och återkomma med kommentarer (Bryman, 2002). Jag valde att bara göra en 

respondentvalidering på de intervjuer som jag använt mig av 

intervjuanteckningar eftersom de inspelade intervjuerna kunde jag gå tillbaka 

till om och om igen för att lyssna efter nyanser i intervjun.  

 

Forskningsetiska frågor 

I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådet (2002) grundläggande 

individskyddskrav. De kraven kan brytas ner i fyra undergrupper. 

Jag ska här nedan förklara dem kort och hur jag har uppfyllt dem. 

 

- Informationskravet. Jag besökte fyra förskolor och lämnade ett missiv 

(se bilaga 1.) och intervjuguide (se bilaga 2.) i handen på fem olika 

pedagoger, förklarade vem jag var och att jag skulle skriva ett 

examensarbete om barns inflytande.  

- Samtyckeskravet. Jag informerade personligen vid utlämnandet av 

missivet att pedagogerna väljer själva om de vill delta samt att de när 

som helst kan avbryta deltagandet (se bilaga 1). Även missivet innehöll 

denna information. 

- Konfidentialitetskravet. Namnen på pedagogerna och förskolorna som 

används i studien är fiktiva för att inte röja pedagogerna och 

förskolornas identiteter. Vid transkriberingen har jag skrivit ut 

intervjuerna ordagrant, men i resultatdelen har jag justerat texten för 

att få bort utfyllnadsljud och göra resultatdelen mer lättläst. Jag har 

även tagit bort dialektala uttryck för att ytterligare dölja pedagogernas 

identiteter. 
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-  Nyttjandekravet. Informationen kommer endast att användas till 

denna studie, detta är något som jag informerar om vid 

intervjutillfället.  

 

Analysens genomförande 

När intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom de intervjuer som var 

inspelade. När jag hade lyssnat igenom intervjuerna ett par gånger så 

transkriberades dem ordagrant. Intervjuerna som jag hade 

intervjuanteckningar på renskrev jag direkt efter att intervjun var genomförd 

för att jag skulle ha det så färskt som möjligt i minnet.  

Vid analysen av informationen jag samlade under intervjuerna så skrev jag ut 

alla intervjuanteckningar och transkriberingar. Jag läste igenom texten och 

började gruppera dem utifrån vad pedagogerna hade svarat på intervjuerna. 

Jag klippte ut svaren som jag ansåg vara väsentliga för syftet med min studie. 

Svar som var identiska eller snarlika hamnade under samma kategori. 

Kategoriernas namn bestämdes inte förens jag satte mig ner vid datorn och 

skulle börja skriva i resultatdelen. Jag valde då kategorier utifrån hur jag 

tolkade att pedagogerna hade svarat på frågorna. Jag fick fram sex kategorier. 

 

Metoddiskussion  

Om jag hade valt tre förskolor som inte hade samma förskolechef tror jag att 

svaren hade sett lite annorlunda ut. Jag hade två förskolor som hade samma 

förskolechef och tror att det delvis har spelat in på att de pedagogernas svar 

har varit liknande. Fyra pedagoger arbetade på samma arbetsplats, alltså två 

pedagoger arbetade på en förskola och två pedagoger på en annan förskola. De 

arbetade dock på olika avdelningar. Trots att jag fick ganska olika svar från 

pedagogerna som hade samma arbetsplats tror jag att olikheterna hade varit 

ännu större om det varit fem pedagoger från fem olika förskolor. 

 

Det hade varit en fördel för mig om jag hade haft möjlighet att spela in alla 

intervjuer för att mer ordagrant få med vad som sades samt att jag kunde gått 

tillbaka till inspelningen och lyssnat om och om igen på dem. Men eftersom 

det var pedagoger som valde att de inte ville bli inspelad valde jag i stället att 

föra intervjuanteckningar då, trots att jag var medveten om att väsentlig 

information kunde gå förlorad. Jag minimerade den risken dock genom att 

efter att intervjuanteckningarna var renskrivna lämna tillbaka de till 

pedagogen som fick komma med kommentarer om anteckningen. (Bryman, 

2002) 

 

Med fler stödfrågor hade mina intervjuer kanske varit lite längre än vad de 

blev. Men jag tror dock att trots att de varit korta så har jag fått ut det material 

som jag behövde för att kunna göra en analys. Jag har kunna fått mer material 

genom att bokat in fler intervjuer men jag ansåg att den tiden inte fanns när jag 

fick kommentarer på längden på mina intervjuer var för kort. Samtidigt som 

jag ansåg att ytterligare intervjuer kanske inte hade gett mig mer information 
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eftersom jag tyckte att jag såg ett mönster i det pedagogerna svarade, även om 

de inte svarade lika ordagrant så påminde deras svar om varandra.   
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Resultat  
Här nedan kommer jag att redovisa resultaten jag fick genom intervjuerna med 

pedagogerna.  

Pedagogerna har olika lång erfarenhet i förskolan, allt ifrån ett år till över 

trettiofem år. Jag har valt att kalla de fem pedagogerna för pedagog 1, pedagog 

2 osv. Anledningen till varför jag har benämnt pedagogerna med pedagog följt 

av en siffra är för att pedagogernas kön eller ålder inte har spelat någon roll i 

syftet med min studie. Genom att inte ge pedagogerna några namn hålls 

identiteterna anonyma medan siffrorna gör så att man kan se hur en specifik 

pedagog svarat i hela intervjun. 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger uppfattar att de arbetar 

med barns inflytande och delaktighet i förskolan och i den pedagogiska 

dokumentationen. I analyseringen av mitt material fick jag fram sex kategorier, 

Barns intressen och önskemål, Barnens möjligheter i verksamheten, Små 

möjligheter och inga möjligheter, Miljöns betydelse, Synliggöra barns 

möjligheter till inflytande och Den pedagogiska dokumentationens 

svårigheter.  

 

Barns intressen och önskemål 

Den här kategorin beskriver hur pedagogerna upplever vad barns inflytande i 

förskolan är för något. En egenskap som pedagogerna återkommer till ett 

flertal gånger är att pedagogen behöver vara lyhörd och fånga upp vad barnen 

är intresserad av och utgå från det bland annat när det gäller planering av 

aktiviteter. 

 
För mig är barns inflytande att barnen ska få vara delaktiga i sin vardag här, 

både delaktiga i de små besluten, som vad man vill äta och delvis vad man vill 

göra. (Pedagog 1) 

 

Vid blöjbyten till exempel får barnen ta fram sin egen blöja och sedan välja om 

de vill ligga på skötbordet eller om de vill byta blöjan ståendes. (Pedagog 4) 

 

Det framstår som att pedagogerna uppfattar barns inflytande som att barnen 

ska kunna göra val i vardagen, både i de små frågorna och i de större, som 

exempelvis vad man vill äta, om man vill stå eller ligga ner vid blöjbytet samt 

delvis vad man vill göra.  
 

Inflytande för mig är när barnen får bestämma lite grann. Oftast finns det tider 

och rutiner som styr mycket på förskolan. Men det är viktigt att barnen lär sig 

att det är dem som bestämmer över sig själva och inte kompisen. (Pedagog 5) 

 

Utöver att barns inflytande kan vara att barnen ges möjlighet till att göra val i 

vardagen kan barns inflytande även vara att man vet att man bestämmer över 
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sig själv. Pedagogen ger uttryck för att det är viktigt att barnen lär sig att de är 

dem själva som bestämmer över sig själva och inte kompisen. Jag tolkar det 

som att en viktig punkt i barns inflytande är att de ska lära sig att de 

bestämmer över sig själv och att de får/kan välja någon annan aktivitet än sin 

kompis.  

 
Som personalgrupp försöker vi att vara lyhörda och fångar upp barnens 

intressen och idéer. (Pedagog 2) 

 

Att man är lyhörd för deras behov och intressen är ett sätt att ge barnen 

inflytande. (Pedagog 3) 

 

Pedagogerna uttrycker att lyhördhet och möjligheten till att fånga upp barnens 

intressen och idéer är något som eftersträvas och att det är ett sätt att ge barnen 

möjlighet till inflytande. Jag tolkar det som om pedagogerna inte är lyhörda 

blir det svårt för barnen att utöva inflytande, för då talar barnen för döva öron 

och pedagogerna är inte intresserad av deras önskemål.   

 

Det var en pedagog som ansåg att det är för barnen som vi är på förskolan och 

att det är dem som ska ha det största inflytandet när det gäller arbetet på 

förskolan. 

 
Det är för barnens skull vi är på förskolan, så det är nästan dem som ska bygga 

upp arbetet på förskolan. Det är deras idéer och tankar som ska ha mest 

inflytande i själva verksamheten och att vi följer deras intressen och behov. 

(Pedagog 3)  

 

Pedagog 3 ger uttryck att det är barnens idéer och intressen som ska ha mest 

inflytande i verksamheten. Pedagogen ger uttryck för en uppfattning om att 

det är barnens intressen och idéer som ska ligga till grund när pedagogerna 

ska utveckla verksamheten. Det är med andra ord barnens intressen som ska 

bestämma vad man ska arbeta med i förskolan och utgå från barnens behov 

när nya arbetsstrategier ska antas.   

 

Barnens möjligheter i verksamheten 

Den här kategorin innehåller några olika exempel som pedagogerna har angett 

som tillfällen då de uppfattar att barnen ges möjligheter till inflytande i 

verksamheten.  

 

Aktivitetstavla är ett exempel som tas upp av några pedagoger. Det är en tavla 

med olika aktiviteter på där barnen får sätta sin bild på den aktivitet som hen 

föredrar att hålla på med.  

 
Vi har ganska nyligen börjat med aktivitetstavla. Där barnen själva får sätta upp 

sina namn på den, i det rummet eller den aktiviten som de vill hålla på med. 

(Pedagog 3) 
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Det finns sex olika bilder på aktiviteter, och där har de ju ett visst inflytande på 

vad de vill göra men då har vi ju styrt det lite grann på vad det är och det 

handlar ju också om att vi vuxna måste vara med på vissa aktiviteter. (Pedagog 

2) 

 
I lekstunderna har barnen inflytande, men vi pedagoger styr lite genom att det 

är vi som plockar fram materialet. (Pedagog 5) 

 

Båda pedagogerna säger också att aktivitetstavlan inte är något de gör 

dagligen utan att de har specifika dagar i veckan som den används. Hur ofta är 

lite beroende på förskola. Pedagog 2 ger uttryck för att barnen har ett visst 

inflytande när det gäller aktivitetstavlan. Jag tolkar pedagogens utsaga som att 

barnen inte har inflytande fullt ut eftersom det är pedagogerna som har styrt i 

valet av de sex olika aktiviteterna eftersom det finns vissa aktiviteter som 

pedagogerna behöver vara med på. Det framstår som att det är beroende på 

hur många pedagoger som finns tillgängliga ligger till grund när pedagogerna 

väljer ut de sex aktiviteterna som barnen får välja mellan.  Pedagog 5 tar också 

upp att pedagogerna begränsar barnen lite genom att det är dem som tar fram 

materialet till barnens lekar. Det talar för att om barnen ska ha inflytande fullt 

ut behöver barnen ha möjligheter till att själva ta fram materialet som de vill ha 

utifrån deras lek.  

 

Matsituationen är en situation som tas upp som ett tillfälle då barnen ges 

inflytande i verksamheten. 

 
Barnen väljer själv vilka grönsaker de vill ha i matsituationerna. (Pedagog 4) 

 

Vid måltiderna väljer barnen själva vad de vill äta utifrån de valmöjligheter som 

finns. Det enda vi pedagoger har sagt är att man behöver ta minst en grönsak 

men det finns ingen gräns uppåt. (Pedagog 5) 

 

Jag tolkar pedagogerna som att barnen har ett ganska stort inflytande när det 

gäller just i matsituationerna, utifrån de valmöjligheter som finns. Det innebär 

inte nödvändigtvis att barnen får välja precis vad som helst till lunch utan att 

de får välja mellan de olika alternativ som finns. Exempelvis om ett barn inte 

tycker om potatis behöver hen inte äta det utan kan välja att enbart äta korv.  

 

En pedagog tar upp problematiken som kan uppstå när ett barn inte har ett 

språk.  

 
Alla kan inte alltid prata, vilket gör det otroligt viktigt att jobba med symboler. 

Som om vi har sångsamlingar får man välja en figur ur en sångpåse som barnet 

vet att den här grodan representerar en viss sång. Det lär barnen sig efter ett tag 

så att de kan få vara delaktiga med vilka sånger som sjungs (Pedagog 1). 

 

Det ger intryck av att istället för att låta kommunikationsproblematiken bli ett 

hinder i att låta barnen utöva inflytande har de hittat vägar runt 

kommunikationsproblematiken genom att arbeta med symboler.  
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På en förskola finns det oftast en del regler, bland annat om hur man ska vara 

en bra kompis. En pedagog berättar hur de har involverat barnen i 

beslutsfattandet i hur en bra vän ska vara.  

 
Det var ett barn som påpekade en gång att de inte kunde läsa och kunde då inte 

veta hur en bra kompis skulle vara. Vi satte oss då ner med barnen och 

bestämde tillsammans med dem hur en bra kompis skulle vara. Eftersom inte 

alla barn kunde läsa fick vi ta passande bilder till hur en bra kompis ska vara 

(Pedagog 3).  

 

Utifrån pedagogens berättelse tolkar jag det som att de tidigare regler om hur 

en bra vän ska vara har suttit i textform någon stans på förskolan. Pedagogen 

berättar hur de har på barnens initiativ har arbetat om de tidigare reglerna 

gemensamt på hur en bra vän ska vara. I stället för att skriva de nya reglerna i 

text igen så har de tagit passande bilder till varje regel. Detta för att barnen ska 

kunna gå till reglerna och ”läsa” dem själv utan att behöva be en pedagog om 

hjälp.  

  
Vi försöker ha en sagostund varje dag och då får barnen vara med och 

bestämma vilken saga som ska berättas. Jag brukar fråga dem, vad ska vi berätta 

för saga idag då? För någon dag sedan var det ett barn som ville höra en saga 

om en varg och då får man leta i minnet efter en sådan saga. [..] Vi kan ibland ha 

lottdragning om vem som ska välja en sång som ska sjungas. Då drar jag en 

penna på ett papper med namn och så får barnen säga stopp, ibland kan jag lura 

barnen lite då genom att i stället för att säga namnet som pennan står vid välja 

ett namn på ett blygt barn. Jag är rädd att de blyga och tysta barnen inte ska bli 

delaktiga i förskolan. (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 ger här uttryck för uppfattningen av att barn kan behöva hjälp att få 

uttrycka sin önskan eller vilja. Jag tolkar pedagogen som att barnen ges tillfälle 

till inflytande nästan dagligen i sagostunden. Alla barn ska ges tillfälle till 

inflytande, även de tysta och blyga barnen. Det innebär att man ibland behöver 

hjälpa de tysta och blyga barnen på traven, annars kanske de inte får chans till 

något inflytande alls. Genom att barnen vänjer sig vid att ha inflytande kan de 

tysta och blyga barnen succesivt våga komma fram och ta mer plats.  

 

Den här kategorin skulle kunna vara väldigt mycket längre men jag har valt att 

plocka ut några tillfällen då pedagogerna uppfattar att barnen ges inflytande i 

verksamheten. Jag tolkar pedagogerna som att de uppfattar att barnen har 

inflytande i förskolan, även om det är i olika utsträckningar och att 

pedagogerna ibland begränsar barnens inflytande.  

 

Jag vill sammanfatta denna kategori med  

 
Det finns många situationer då barn egentligen får välja, men vi har ofta svårt 

att påvisa situationerna för oss själva. (Pedagog 1) 

 

Pedagogen ger här uttryck för att det finns många situationer då barnen gör 

val och har inflytande men att det är svårt för pedagogerna själva att komma 
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med exempel för varandra i vilka situationer som barnen faktiskt har 

inflytande.  

 

Små möjligheter och inga möjligheter 

Den här kategorin visar på uppfattningar av det finns tillfällen när barnen har 

små möjligheter och inga möjligheter till inflytande i förskolan. Små 

möjligheter inflytande visar sig när barnen till viss del kan påverka sin 

situation men inte fullt ut.  Inga möjligheter visar sig när det gäller kränkning 

av andra barn i förskolan samt när det gäller säkerheten. Några situationer 

som pedagogerna tar upp då barnen inte har några möjligheter till inflytande 

är även situationer som pedagogerna inte heller har inflytande över.  
 

Det kan vara när man går ut, då går alla ut [..] Ibland kan det vara så att barnen 

håller på något speciellt som de inte hunnit avsluta, då kan de ibland få vara 

kvar inne och slutföra aktiviteten innan de går ut. (Pedagog 2)  

 

Om man till exempel vet att två barn blir väldigt stimmiga av att vara 

tillsammans så kanske man inte låter dem sitta bredvid varandra vid maten eller 

i samlingen [..] Men vi försöker i största möjliga mån låta barnen själva få 

bestämma. (Pedagog 3) 

  

I citaten ovan tolkar jag det som att barnen har till viss del inflytande i 

situationen som pedagoger väljer att ta upp då barnen inte har inflytande. 

Detta eftersom de kunde få vara kvar inne en stund för att slutföra det som de 

höll på med men att de sedan var tvungen att gå ut med alla andra. Även att 

pedagogerna i största utsträckning försöker att lyssna på barnens önskemål 

även om det inte alla gånger går att genomföra dem.  

 
Barnen, tyvärr måste jag säga, kan inte ha inflytande över när vi har mattider. 

[..] Och tyvärr har vi även väldigt dåligt inflytande över det också. (Pedagog 1) 

 

Sen håller vi ju till exempel på med läsnyckeln [..] där har barnen inte  så mycket 

inflytande för det finns speciellt material som gås igenom på ett visst sätt 

(Pedagog 2). 

 

Pedagogerna ger uttryck för två situationer då barnen inte har någon möjlighet 

till inflytande alls. Jag tolkar även det som att även pedagogerna har små 

möjligheter till inflytande över situationerna. Det ger intryck av att 

pedagogerna har svårt att ge barnen inflytande över en situation som inte ens 

de själva har inflytande över.  

 
Säkerheten är inget som det tullas på. När vi ska förflytta oss mellan Myran och 

Snigeln för att äta lunch är säkerheten viktigast. Förut kunde man leka följa John 

på väg dit men jag tycker inte att det är lämpligt för det kan gå så fort. Barnen 

kan vilja plocka en blomma eller en sten och det åker ju bilar och lastbilar där. 

(Pedagog 5) 
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Barn har inget inflytande när de är på väg att göra något farligt eller dumt, då 

säger vi pedagoger stopp direkt. De får inte göra varandra illa eller kränka 

varandra. (Pedagog 4) 

 

Pedagogerna ger uttryck för att när det kommer till barnens säkerhet och rätt 

till att inte bli kränkt så har barnen inget inflytande alls. Deras svar är kanske 

inte så oväntade eftersom det är pedagogernas ansvar vad som sker på 

förskolan.  

 

När jag bad pedagogerna att komma med exempel på tillfällen då barnen inte 

har inflytande i förskolan upplevde jag att de tyckte det var svårt att komma 

på tillfällen. Varpå två exempel ändå visar att barnen har ett visst inflytande 

enligt min tolkning. Varför pedagogerna ändå har valt att ta upp dessa två 

exempel är nog som en pedagog påpekade senare i intervjun  

 
det är olika beroende på i vilket perspektiv du tittar ur, vilka glasögon och i 

vilka situation det är. (Pedagog 2)  

 

Miljöns betydelse 

Den här kategorin behandlar pedagogernas uppfattningar om miljöns 

betydelse för barns möjlighet till inflytande i förskolan. Pedagogerna lyfter 

bland annat uppfattningar om att miljöns utformning spelar roll när det gäller 

barnens möjligheter till vardagligt inflytande utan inblandning av 

pedagogerna.  
 

Mycket av barns inflytande blir också hur vi möblerar rummen, finns materialet 

nära till hands kan ju barnen göra val i vardagen hela tiden. (Pedagog 1) 

 

Miljön är viktig för barns inflytande, vi har flyttat ner materialet längre ner så att 

barnen kan välja själv utan att behöva fråga oss pedagoger. (Pedagog 4) 

 

Barnen tycker ju att det är roligt när de själva kan ta fram grejerna de vill hålla 

på med i stället för att behöva gå och fråga oss pedagoger. Det är något som vi 

arbetar med inne hos oss just nu, i vår ateljé ska vi till exempel få ner mer 

papper på barnens nivå. (Pedagog 3). 

 

Vi försöker dagligen tänka på hur miljön är anpassad för barnen, vi försöker få 

ner hyllor på deras nivå och vi har köpt in nya bord och stolar som är på deras 

nivåer och det tror jag också är jätteviktigt för både barn och även för föräldrar 

att miljön ska vara väldigt anpassad för barnen (Pedagog 3). 

 

Pedagogerna berättar om sina uppfattningar om miljöns betydelse för barns 

inflytande. De ger uttryck för att miljön spelar en stor roll i de vardagliga valen 

barnen kan göra i förskolan. Jag tolkar det som att om ett pussel ligger på en 

nivå som barnet når så kan hen välja att lägga pusslet utan att behöva be 

pedagogen om hjälp.  
 

Tidigare hade vi ett rum som vi inredde som ett bibliotek, vi tog in böcker och 

en soffa där. Vi trodde att barnen skulle gå in där och läsa böcker och lyssna på 
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band men det slutade med att de byggde kaninburar med kuddarna i soffan och 

filtarna. Så nu har vi köpt in kuddar, fyrkantiga och runda. Sen sa vi att nu får 

det här rummet vara ett kojrum. Så vi har försökt att gjort lite olika miljöer 

utifrån barnens intressen. Men jag tror att om någon skulle komma på att vi gör 

en djungel i ett rum så kanske det inte går, det är ju också ekonomiska frågor. 

(Pedagog 2) 

 

Pedagogen berättar om hur barnen involveras när en miljö göras om. Det 

framstår som att barnens önskemål har varit grunden när rummet förändrats. 

Pedagogen lyfter att ekonomin ibland sätter stopp. Jag tolkar det som att 

beroende på vad barnen vill ha för rum är beroende på om det finns pengar till 

att göra det. Ett rum som skulle innebära stora ekonomiska kostnader skulle 

alltså bli svårt att genomföra.  

 

Det är inte bara ekonomin som sätter stopp för hur man kan anpassa miljön så 

att barn får större möjligheter till inflytande.  

 
Det gäller att göra allt material så synligt som möjligt för barnen utan att de 

käkar upp materialet eller klipper sönder varandra. (Pedagog 1) 

 

Det talar för att när man anpassar miljön utifrån barns behov och gör 

materialet mer tillgängligt bör man samtidigt ha ett risktänk, materialet får inte 

vara så tillgängligt att det bli farligt för barnen.  

 

Synliggöra barns möjligheter till inflytande 

Den här kategorin behandlar pedagogernas uppfattningar av hur de arbetar 

för att barnen ska veta att de har möjlighet till inflytande i förskolan. 

Demokratiska röstningar är bland annat ett arbetssätt som kom upp men även 

att pedagogerna behöver vara tydliga och visa möjligheterna. 

 
Vi behöver vara tydliga och hjälpa dem vilka möjligheter finns? Vad finns det 

och leka med idag? Vad kan jag lära mig? Finns det ett alternativ både bygga 

eller måla eller pussla? [..] Hjälpa dem med bilder, kort eller med figurer så att 

de får möjligheten att välja. Vid maten får man kanske ställa fram både korv och 

potatis framför barnet om man inte får något svar. Då kan barnet själv ta det hen 

vill ha. (Pedagog1) 

 

Man måste vara klar och tydlig. Man får tala om för barnen att de får välja. 

(Pedagog 5) 

 

Pedagogerna lyfter vikten av att vara tydliga och visa möjligheterna som det 

finns att välja mellan. Det talar för att pedagogerna behöver tala om för 

barnen, nu får ni välja mellan detta och samtidigt lyfta fram vilka 

valmöjligheter som finns. Jag tolkar det som att om pedagogerna inte gör detta 

så kan det vara svårt för barnen att veta att de har möjlighet till inflytande och 

vet kanske inte vilka alternativ som finns.  
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Om vi har några festligheter så har dem kunna varit med och påverkat vad vi 

ska äta som mat, då har vi ju haft röstning då. Pizza, hamburgare, spagetti och 

köttfärssås för att nämna några maträtt exempel. Då har barnen fått lägga 

legobitar vid den maträtt de vill ha. Den maträtt som fått flest röster har det då 

blivit. De barn som röstat på andra rätter blir så klart inte alla gånger så glada 

men då får vi berätta att det är majoriteten som bestämmer och nästa gång 

kanske deras rätt får flest röster. (Pedagog 2) 

 

Ibland på samlingarna så brukar vi ha omröstningar. Till exempel, vi skulle 

beställa en ny matta till samlingsrummet. Då hade vi en demokratisk röstning 

om vilken färg mattan skulle ha. (Pedagog 3). 

 

Pedagogerna berättar om arbetssättet demokratisk omröstning. Jag tolkar 

utsagorna som att den demokratiska omröstningen är ett arbetssätt som både 

tillåter barnen ha inflytande i verksamheten samtidigt som det förbereder dem 

inför ett liv i det demokratiska samhället vi lever i. Jag tolkar det som att det 

uppfattas att barnen ges en möjlighet till inflytande när det är ett beslut som 

påverkar deras vardag i förskolan, såsom val av färg på matta och maträtt vid 

en högtid.  
 

Ibland brukar vi fråga barnen, vad vill du göra? Men ibland måste man även ta 

med barnen in i en aktivitet för att de ska veta att den aktiviteten finns att välja 

på. (Pedagog 4) 

 

Pedagogen ger uttryck för att barnen tillfrågas vad de vill göra. Pedagogen 

berättar även om vikten av att barnen ibland får följa med in i en aktivitet för 

att veta att den finns. Jag tolkar det som att alla barn inte alltid vet vad det 

finns för aktiviteter och välja mellan. Exempelvis om jag aldrig har lekt kurra 

gömma så vet jag inte vad det är för aktivitet när någon frågar mig, vill du leka 

kurra gömma? Om en pedagog tar med mig in i leken så vet jag till nästa gång 

vad kurra gömma är för något. 

  

En pedagog ger uttryck för tankar om att barns inflytande är något som ska 

öka med åldern. Ju äldre de är desto större är chansen att barnet har ett språk 

och i större utsträckning kan resonera kring regler och dylikt på förskolan med 

pedagogerna, menar pedagogen. 

 
Men man behöver vrida upp det lite mer när de blir äldre, mer typ av valstund 

och liknande. Men även resonera, hur vill vi ha det här? Hur vill vi att vi ska 

vara mot varandra? Inte bara den delaktigheten när man får välja aktivitet. Utan 

är man fyra fem år kanske man kan resonera runt vad en bra kompis är, hur ska 

man bete sig mot naturen, hur vill vi att det ska vara så att det blir en del av den 

demokratiska delaktigheten att vara (Pedagog 1).  

 

Pedagogen ger uttryck för att barnens möjlighet till inflytande ska anpassas 

utifrån vilken ålder barnet har samt att inflytandet ska öka med åldern. När 

barnen är fyra fem år pratar pedagogen om att de kan resonera mer om hur de 

vill ha det på förskolan, hur en bra kompis ska vara osv. Pedagogen ger 

uttryck för en uppfattning att det inte längre räcker med att barnen får 
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inflytande när det gäller aktiviteter som ska göras utan att de även ska vara 

involverad i de grundläggande regler som finns på förskolan.  

 

Den pedagogiska dokumentationens svårigheter 

I mitt syfte står det med att jag skulle undersöka pedagogers uppfattningar av 

hur barn gavs inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Något som 

pedagogerna berättar är att den pedagogiska dokumentationen inte har 

prioriterats på förskolorna just nu. De lyfter även vikten av att alla i 

personalgruppen har samma bild på vad pedagogisk dokumentation är för 

något, då det likt som barns inflytande är ett abstrakt begrepp.  

 

Något som ändå kommer upp är något som pedagoger har valt att kalla för 

barnpärmar. Det är en pärm där det finns bilder och teckningar på och av 

barnen. 

 
För de minsta är det väldigt lite de egentligen har inflytande över. Det är mer vi 

som väljer vad som sätts upp och det är vi som väljer vilka bilder. Vi styr det 

väldigt mycket (Pedagog 1) 

 

Men samtidigt säger Pedagog 1 

 
Däremot när barnen blir något äldre och kan förklara att den här bilden har jag 

aldrig tyckt om så tar vi bort den. I deras barnpärm så ska det aldrig sitta något 

som de inte är stolta över eller inte vill ha där. (Pedagog 1) 

 

Ja det har varit lite ovisst om vi ska fortsätta arbeta med barnpärmar eller inte. 

Oftast sitter barnen och tittar i pärmarna och tycker det är roligt. Om barnen gör 

någon speciell teckning där man kan se utvecklingen brukar vi sätta in den i 

pärmen. [..] Ibland kommer barnen fram själv och ber om hål på pappret för att 

de ska sätta in den i pärmen och ibland frågar vi barnen om teckningen ska sitta 

i pärmen eller om vi ska lägga den i lådan. (Pedagog 3) 

En pedagog berättar att de minsta barnen inte har så mycket inflytande när det 

gäller bilderna i barnpärmarna. Det ger intryck för att det är pedagogerna som 

väljer bilderna och teckningarna som sätts in där. Pedagogen säger sedan att 

när barnen är äldre kan hen berätta vilka bilder som inte uppskattas. Jag tolkar 

det som att när barnet får ett språk och kan tala om för pedagogerna, den här 

bilden tycker jag inte om så tar pedagogerna bort den bilden. En pedagog 

berättar om ovissheten om de ska fortsätta arbeta med barnpärmarna och det 

är lite olika om barnen ber om att sätta in bilder eller inte. Det ger intryck för 

att vissa barn kommer och ber pedagogerna att sätta in teckningar medan 

ibland så är det pedagogerna som frågar barnen. Jag tolkar det som att alla 

barn är olika, vilket medför att ibland frågar barnen och ibland frågar 

pedagogerna. Pedagogen ger uttryck för en uppfattning om att det är barnens 
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beslut som gäller om bilden ska sättas in i pärmen eller inte oavsett om det är 

på barnens initiativ eller pedagogens.  

Jag brukar försöka fråga barnen om de vill vara med på bild, men oftast är det 

faktiskt barnen som kommer till oss och ber oss ta en bild. (Pedagog 4) 

Vi brukar ha med oss kameran när vi är ute och även här inne. Barnen kommer 

oftast till oss och säger, ta kort på det här! Barnen får sedan vara med och välja 

ut de bilder som sätts in i deras utvecklingspärm. (Pedagog 5) 

En pedagog berättar att hen brukar fråga om barnen vill vara med på bild. Det 

ger intryck för att barnen ges ett stort inflytande när det gäller om de vill vara 

med eller inte på bild. Samtidigt berättar båda pedagogerna att det oftast är 

barnen som vill att pedagogerna tar en bild på något de har gjort.  

 

Vad en pedagogisk dokumentation ska innehålla och vad det egentligen är för 

något är inte självklart för alla pedagoger i förskolan, något som pedagogerna 

berättar under intervjuerna. 

 
Vi har precis diskuterat mycket om pedagogisk dokumentation, där har vi som 

personalgrupp väldigt olika bilder utav hur det ska gå till. Vi har börjat 

diskutera på våra APT kvällar vad det är för något. Jag vet att barnen ska vara 

med och dokumentera, det har vi väl gjort förut men på ett annat sätt tror jag. 

Man har tagit en bild och skrivit en text till bilden som förklarar vad barnen sagt 

eller gör. Jag tror att det finns ett annat syfte med pedagogisk dokumentation 

och vi har inte riktigt klart för oss själva i personalgruppen vad det innebär. 

(Pedagog 2) 

 

Det är viktigt med pedagogisk dokumentation men vi i personalgruppen vet 

inte riktigt hur vi ska arbeta med det på bästa sätt. Vi har nyligen haft 

personalomsättning och mycket vikarier som har gjort att vi har fått prioriterat 

bort den lite just nu men det är något som vi får bygga vidare på. (Pedagog 3) 

 

Vi har hållit på lite med den pedagogiska dokumentationen men det är svårt 

tycker jag. Alla har arbetat olika länge och har olika erfarenheter om pedagogisk 

dokumentation. (Pedagog 4) 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag svaren från pedagogerna att den pedagogiska 

dokumentationen inte har prioriterats just nu utan att det har varit andra saker 

som prioriterats samt att personalen på förskolorna inte alltid är överrens om 

vad pedagogisk dokumentation är för något. Det ger intryck för att pedagogisk 

dokumentation är likt som barns inflytande ett abstrakt begrepp som 

personalen behöver komma överrens om vad det innebär innan de vet hur de 

ska arbeta på bästa sätt med det.  

 

Något som också tas upp är de vuxnas ansvar att kritiskt fundera över den 

sekretess som finns på förskolan. 
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Som vuxen är mitt ansvar att vara kritisk till de bilder vi tar i förskolan. Behöver 

barnets ansikte vara med på bilden? Eller räcker det kanske med en bild där 

barnets hand syns eller att det är själva aktiviteten som är dokumenterad? [...] 

Det är upp till oss vuxna och funder över det här med sekretessen som finns i 

förskolan. (Pedagog 4) 

 

Det framstår som att de vuxna har ansvar över vilka bilder det är som tas och i 

vilket syfte. Är syftet att dokumentera en aktivitet kanske barnets ansikte inte 

behöver vara med på bilden. Pedagogen behöver alltid fundera över vem 

kommer att ha tillgång till den här bilden?  

 

Sammanfattning av resultatet 

Det som framkommit i mitt resultat är när det gäller vad barns inflytande i 

verksamheten innebär betyder det att barnen har möjlighet att vara delaktig i 

de små och stora valen i vardagen. Pedagogerna berättar att pedagogerna 

behöver vara lyhörda och snappa upp barnens idéer och intressen för att de 

ska kunna ha möjlighet till inflytande.  

Pedagogerna uppfattar att de ger barnen möjlighet till inflytande i 

verksamheten samtidigt som de berättar att de ibland styr barnens 

valmöjligheter. Situationer där pedagogerna uppfattar att de ger barnen 

möjligheter till inflytande är bland annat aktivitetstavla, matsituationen och 

val av sånger och sagor. Situationer då pedagogerna uppfattar att barnen har 

små möjligheter till inflytande är bland annat när det gäller att gå ut, 

valmöjligheten till att välja vem man vill sitta bredvid. Situationer då barnen 

inte har någon möjlighet till inflytande är när det gäller kränkning av annat 

barn eller säkerheten vid förflyttning från ett ställe till ett annat. Pedagogerna 

berättar deras uppfattningar om miljöns betydelse för barns inflytande. De 

berättar om hur de anpassat materialet till barnens höjd så barnen kan göra val 

i vardagen utan att behöva be en pedagog om hjälp. När det gäller att 

synliggöra för barnen att de har möjligheter till inflytande berättar 

pedagogerna om att de behöver vara tydliga och visa på valmöjligheterna. 

Demokratiska röstningar är ett arbetssätt som det berättas om. Om barns 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen berättar pedagogerna att de 

uppfattar både att barn har och inte har inflytande. Pedagogerna berättar om 

vikten av att personalgruppen har samma bild om vad pedagogisk 

dokumentation är för något.  
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 Diskussion 
Här nedan kommer jag att diskutera mitt resultat i jämförelse till vad jag tagit 

upp under bakgrunden. Jag kommer att använda mig av samma rubriker som 

jag gjorde under resultatdelen, Barns intressen och önskemål, Barns 

möjligheter i verksamheten, Små möjligheter och inga möjligheter, Miljöns 

betydelse, Synliggöra barns möjligheter till inflytande, Den pedagogiska 

dokumentationens svårigheter. 

 

Barns intressen och önskemål 

När jag tolkade pedagogernas uppfattningar om vad barns inflytande innebär 

kunde jag se en likhet mellan dem och vad forskarna tagit upp. Pedagogerna 

menar att pedagogerna behöver vara lyhörda för barnens intressen något som 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anger som ett delmoment till att 

barn ges möjlighet till inflytande. Jag ser även likheter mellan pedagogernas 

uppfattningar av barns inflytande och delaktighet i förskolan och Arnérs 

(2006) tolkning av begreppen. Arnér (2006) menar att barn ska ges möjligheter 

att påverka sin egen vardag på förskolan, något som jag tolkar att några 

pedagoger håller med om när de säger att barnen ska ha möjlighet att göra val 

i både små och stora frågor i vardagen på förskolan.  

Pedagog 3 berättar att det är för barnens skull pedagogerna är på förskolan och 

att det är barnens idéer och tankar som ska ha mest inflytande i verksamheten. 

Arnér (2006) anser att när barnen har inflytande i verksamheten så betyder det 

i det långa loppet att pedagogerna använder sig av barnens idéer och intressen 

när det kommer till planeringen av innehållet i förskolan.  

 

Barns möjligheter i verksamheten 

Under den här kategorin framkommer barnens möjligheter till inflytande i 

verksamheten upp. Möjligheter som kan jämföras med två av Emilsons (2007) 

observationer, ett försök till att tillåta inflytande samt ett inflytande då barnen 

har stort inflytande. Pedagogerna berättar att de använder sig av 

aktivitetstavla något som liknar det Emilson (2007) har tagit upp under 

observation två. En pedagog berättar om att barnen ges inflytande i 

sagostunden genom att hen brukar fråga barnen Vad ska vi berätta för saga idag 

då? En pedagog berättar om hur ett barn påpekat att barnen inte kunde läsa 

reglerna som fanns för hur man är en bra kompis. Pedagogerna satt då ner 

med barnen och bestämde nya regler och tog passade bilder till reglerna så att 

barnen skulle kunna veta vilka regler som fanns när det gäller hur man är en 

bra kompis. Detta kan jämföras med det Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) tar upp när det gäller barns inflytande och delaktighet. Det räcker inte 

med att det är barnen som bestämmer, att en vuxen lyssnar på dem utan 

barnens åsikter behövs ta till vara på ett respektfullt sätt. Pedagogens 

berättelse kan även jämföras med det som Arnér (2006) skriver när det gäller 
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barns inflytande, ”utveckla sin planering av innehållet i förskolan utifrån 

barnens idéer och initiativ” (Arnér, 2006, sid. 26). Pedagogen gav intryck av att 

utifrån barnens initiativ ändras reglerna i textform till regler i bildform 

eftersom barnen inte kan läsa reglerna.  

 

Små möjligheter och inga möjligheter 

Pedagogerna berättar om situationer då barnen har små möjligheter och inga 

möjligheter alls till inflytande i verksamheten. Anledning till varför barnen 

små möjligheter och inga möjligheter till inflytande är inte de två anledningar 

som Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) och Arnér (2006) tar upp dvs. 

att pedagogerna har svårt och veta när barnen kan vara med och bestämma 

och hur de ska involvera dem samt att pedagogerna har en uppfattning om att 

det kan bli oroligt och att man aldrig riktigt vet vad som händer när man ger 

barn inflytande. I två av exemplen som lyfts är situationer då pedagogerna 

själva inte heller har inflytande över. Två andra exempel som lyfts då barnen 

har ingen möjlighet till inflytande är när det gäller säkerheten och alla barns 

rätt till att inte kränkas och skadas. Allt som händer på förskolan är 

förskollärarnas ansvar vilket betyder att pedagogerna inte har någon 

valmöjlighet när det gäller detta heller, eftersom det ytterst är deras ansvar.  

 

Miljöns betydelse 

Arnér (2006) menar att genom att barnen ges möjligheter att påverka sin 

vardag på förskolan innebär att pedagogerna i det långa loppet kan utveckla 

innehållet i förskolan utifrån barnens idéer, något som en pedagog ger 

exempel på under denna kategori i resultatdelen. Utifrån hur barnen använde 

biblioteket valde pedagogerna att vara lyhörda och utveckla miljön utifrån vad 

barnen gjorde i rummet. De gjorde alltså om biblioteket till ett kojrum där 

barnen kunde bygga med kuddar.  

 

Synliggöra barns möjligheter till inflytande 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) behöver man göra ord som demokrati 

synligt i verksamheten för att barn ska förstå vad det innebär med demokrati 

samtidigt som pedagogerna behöver lita på barnens förmågor. Pedagogerna i 

min studie tar upp demokratisk röstning som ett arbetssätt när de talar om att 

synliggöra barns möjligheter till inflytande. Pedagogerna uppfattar att genom 

demokratiska röstningar får alla barn komma till tals när barnet ska tala om 

vad hen röstar på samt att barnen förbereds på vad det innebär att leva i ett 

demokratiskt samhälle. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att demokrati 

och delaktighet inte innebär att alla alltid får som de vill utan ger utrymme för 

att alla ska komma till tals och respekteras. Detta är något som en pedagog  tar 

upp när hen berättar att barnen som har valt en annan maträtt än den som 

”vann” inte alltid blir så glad men att de säger att nästa gång kanske deras 

favoriträtt får flest röster.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar även upp att det är pedagogens ansvar att 

ge barnen möjligheter att påverka sin vardag i förskolan, det är inte barnens 
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uppgift att kräva det. Pedagogerna som jag intervjuat ger exempel som att man 

behöver vara tydlig när barnen faktiskt har möjlighet till inflytande genom att 

säga det åt dem. 

 

Den pedagogiska dokumentationens svårigheter 

En sak som pedagogerna som deltagit i min studie lyfter är vikten av att 

personalgruppen har samma bild av vad pedagogisk dokumentation är. Detta 

är något som Åberg och Lenz Taguchi (2005), Svenning (2011) och Lenz 

Taguchi (1997) lyfter, den gemensamma reflektionen mellan pedagoger. 

Pedagogerna ger en bild av en önskan att de alla ska ha samma bild om vad 

pedagogisk dokumentation är för något för att de ska kunna arbeta på bästa 

sätt med det. Utan den gemensamma reflektionen pedagogerna emellan är det 

svårt. Lindgren och Sparrman (2003) lyfter behovet av att reflektera över vem 

som kommer ha tillgång till dokumentationen som görs på förskolan. En 

pedagog lyfter att det är upp till oss pedagoger att vara kritiska till det vi 

dokumenterar och undrar om man verkligen behöver ha en bild där barnens 

ansikten syns? Dokumentationen från förskolan är något som enligt Lindgren 

och Sparrman (2003) kan visas för barnens föräldrar, närstående och även 

ibland för politikerna. Eftersom dokumentationen kan visas för en hel del 

människor behöver pedagogerna ha en kritisk ställning till det som 

dokumenteras, är det själva aktiviteten som ska dokumenteras eller är det 

barnet och i vilket syfte? 

 

Avslutande reflektioner 

Min studie visar att pedagoger uppfattar att barn ges inflytande i förskolan, 

men i olika utsträckningar. Eftersom det inte finns reglerat hur mycket och i 

vad barn ska ha inflytande i verksamheten så är det en självklarhet att 

inflytandet ser olika ut beroende på vilken förskola man studerar. Detta för att 

orden reellt inflytande och delaktighet är abstrakta ord och kan vara svåra för 

pedagogerna i verksamheten att tolka. Den pedagogiska dokumentationen ser 

olika ut på de olika förskolorna också. Min studie visar att pedagogerna 

uppfattar att de allra yngsta barnen inte har så mycket inflytande när det gäller 

den pedagogiska dokumentationen men att de äldre barnen ges inflytande. I 

alla fall när det gäller barnpärmarna.  

 

Förslag till vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning är en studie under en längre tid och utifrån 

barnets perspektiv. Hur ser barnet på sitt inflytande i förskolan? Är det något 

som ökar i takt med att barnets ålder ökar? 
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BILAGA 1: Missiv  

 

Hej! 

Jag heter Linda Engman och läser nu min sista termin på 

förkollärarutbildningen. Jag ska göra en studie som ska ligga till grund för mitt 

examensarbete som kommer att handla om barns inflytande i förskola. 

 

Med detta brev vill jag ge er en förfrågan om att delta i min studie. För jag är 

väldigt intresserad av att höra hur ni tänker och arbetar med barns inflytande i 

förskolan.  

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. Jag vill helst spela in intervjun för att 

jag lättare ska kunna analysera intervjun senare men intervjuanteckningar kan 

föras istället om så önskas. 

 

För att genomföra denna studie har jag tänkt göra sex intervjuer på olika 

förskolor, tre med pedagoger som arbetar med yngre barn och tre med 

pedagoger som arbetar med äldre barn. 

Informationen kommer att vara konfidentiellt - inga riktiga namn på 

pedagoger eller förskolan kommer att nämnas i uppsatsen, det kommer att 

vara fiktiva namn. 

 

Deltagare i studien kan när som helst välja att inte längre delta i uppsatsen, 

även efter att intervjun är gjord.  

 

Jag har åtta veckor på mig att färdigställa den här uppsatsen så jag önskar att 

intervjuerna sker inom de kommande veckorna. Tid och plats för intervju 

bestämmer ni pedagoger och jag är flexibel.  

 

Jag bifogar intervjufrågorna så att ni kan förbereda er inför intervjun om ni vill. 

Jag återkommer till er på telefon nästa vecka (v. 37) för att se intresse för 

deltagande och ev. bokning av intervju.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Engman 

 

Epost : lien1002@student.miun.se 

Telefonnummer : 076XXXXXXX 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide 

 

- Kan du berätta vad barns inflytande betyder för dig? 

 

- Kan du berätta i vilka situationer barnen ges inflytande i din 

verksamet? 

 

- Kan du berätta hur du arbetar för att barnen ska veta att de har 

möjlighet till inflytande i verksamheten? 

 

- Kan du berätta hur barn ges inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen? 

 


