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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva förskollärares uppfattningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet samt hur förskollärare uppfattar sin 

roll för hur de skapar möjligheter för barn att utöva inflytande och delaktighet 

i förskolan. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

inspiration i delar av den fenomenologiska ansatsen och där vi valt att 

intervjua förskollärare från fyra olika förskolor i en och samma kommun men 

som finns i olika verksamhetsområden. Resultatet i studien visar på att barn 

ges möjligheter till inflytande och delaktighet genom exempelvis 

rutinsituationer, röstning och val av olika aktiviteter. Studien visar även på att 

förskollärares förhållningssätt kan skifta beroende på vilken barnsyn 

pedagogen har och att det i sin tur ligger till grund för hur mycket eller lite 

barn ges möjlighet till inflytande i förskolan vilket kan kopplas till 

förskollärares, medvetna eller omedvetna, maktutövning. 
 

Nyckelord: barns inflytande, barns delaktighet, förskollärare, förhållningssätt, 

möjligheter, barnsyn, demokrati och förskola.  
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 Inledning  
Det senaste decenniet har det inom forskning och utbildning talats en hel del 

om barns rätt till inflytande i sin egen levnadssituation (Emilson, 2007; Emilson 

& Folkesson, 2006). I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) finns 

det framskrivet tydliga mål om barns inflytande, att barn ska få möjlighet att 

utveckla förmågan att uttrycka sina idéer och åsikter samt kunna påverka sin 

situation i verksamheten. Bae (2009) skriver fram att många länder har i sina 

styrdokument influerats utav FN:s Barnkonvention, som exempelvis barns rätt 

till yttrandefrihet och rätt till inflytande (Lindahl, 2005; Bae, 2009; Emilson, 

2007). I de nordiska länderna finns det enligt Bae (2009) en tradition inom 

utbildning för yngre barn, att den kan ses som en del av den demokratiska 

uppfostran och där barn ska lära sig de demokratiska värdena som finns 

framskrivna i styrdokument i dessa länder (Bae, 2009). Barns inflytande i 

förskolan kopplas en hel del till demokrati, där rättigheten till delaktighet och 

inflytande över ens eget liv ingår (Lindahl, 2005; Bae, 2009; Emilson, 2007). I 

tidigare forskning lyfts det fram att inflytande i förskolan bland annat handlar 

om att bli sedd, hörd, respekterad och bli accepterad för den man är (Emilson, 

2007; Emilson & Folkesson, 2006).  Förskolan har en stor roll i att barn ska få 

utveckla sin förståelse för de demokratiska rättigheter de har, vilket innebär att 

barn ska ges möjligheter att uttrycka sig på skilda sätt i olika möten (Westlund, 

2010; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Återkommande i tidigare forskning poängteras vikten av pedagogers roll för 

att skapa möjligheter till att barn ska få utöva sitt inflytande i 

förskoleverksamheten (Arnér, 2006; Emilson & Folkesson, 2006; Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Tullgren (2004) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 

det är pedagoger som har makten i förskolan, då de dels bestämmer över hur 

organisationen ska se ut och hur mycket inflytande som barn ska ges. Det sätt 

pedagoger väljer att utforma verksamheten speglas oftast i vilken barnsyn de 

har, exempelvis om de ser barn som bristande (Johannesen & Sandvik, 2009) 

eller kompetenta (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Den barnsyn pedagoger har 

speglar sig inte bara i hur de utformar verksamheten utan även i hur de 

förhåller sig gentemot hur mycket inflytande barn ges och får (Arnér, 2006; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barns möjlighet till inflytande, menar 

Emilson (2008), kan begränsas om pedagoger kontrollerar och styr 

kommunikationen mellan dessa två parter. Dock kan deras möjligheter öka om 

pedagoger gör sig tillgängliga genom sitt bemötande av barnen (Emilson, 

2008). 

 

Under de verksamhetsförlagda utbildningar vi haft under vår utbildning har 

vi upplevt att de förskolor vi varit på har arbetat med barns inflytande och 

delaktighet. På dessa förskolor arbetar förskollärarna med inflytande och 

delaktighet genom att låta barn få rösta om olika saker, vilket är en 

demokratisk handling, samt att barnen själva får välja aktivitet genom 



  

 

2 

 

exempelvis aktivitetskort som är förbestämda av de vuxna. Detta är något som 

vi ställer oss kritiska till, för vi funderar över om dessa arbetsmetoder 

verkligen räcker för att uppfylla målen angående barns inflytande och 

delaktighet som finns framskrivna i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 

2011). Utifrån våra egna erfarenheter och det som ovan nämnts har ett intresse 

väckts hos oss för förskollärares uppfattningar om barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet samt hur förskollärare uppfattar sin roll för hur de 

skapar möjligheter för barn att utöva inflytande och delaktighet i förskolan. 
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 Bakgrund 
Inför denna studie har vi sökt och läst vad tidigare forskning och litteratur 

belyser om hur vuxna i förskolan förhåller sig till barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet. I denna bakgrund presenterar vi litteratur och 

forskning som vi tagit del av och funnit relevant för vår studie, vilket vi senare 

tar stöd från i vår diskussionsdel. För att förtydliga och synliggöra de områden 

som vi funnit relevanta för vår studie har vi delat in områdena i följande 

rubriker; Pedagogers förhållningssätt gentemot barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet, Barnsyn, Makt i förskolan, Barns inflytande och delaktighet i förskolan och 

Demokrati i förskolan. 

 

Begreppsdefinitioner 

Genom hela studien har vi valt att använda begreppet vuxna, där vi då syftar 

på alla vuxna generellt. Vi har även valt att använda begreppet pedagoger som 

innefattar de som arbetar närmast barnen såsom; barnskötare och 

förskollärare, då de båda arbetar mot styrdokumenten och är ålagda att följa 

det pedagogiska uppdraget. I texten skriver vi samt i den tidigare forskning vi 

tagit del av fram att begreppen inflytande och delaktighet kan ses som entydiga, 

vilket gjort att vi valt att fortsätta att använda dessa två begrepp som 

synonyma. Även demokrati är ett begrepp som innefattar bland annat 

inflytande och delaktighet, vilket ligger till grund för varför vi valt att skriva 

fram om det begreppet i vår studie.  

 

Tidigare forskning och litteratur 

Pedagogers förhållningssätt gentemot barns möjlighet till inflytande 

och delaktighet 

Barn bör i förskolan få vara med och delta i beslut som berör dem, tillsammans 

med både pedagoger och andra barn, och dessa beslut kan exempelvis vara 

olika regler och aktiviteter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det är 

pedagogers förhållningssätt som visar på hur mycket eller lite barn ges 

möjlighet till att få vara med i beslut som angår dem. Pedagoger bör ta tillvara 

barns initiativ och intressen, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), 

genom att ge dem chansen att uttrycka sina åsikter i barngruppen och få dem 

att känna sig respekterade och lyssnade på. 

 

I förskolan lever barn i ett kollektiv och tiden är till mycket reglerad av 

pedagoger då den bland annat delas in utifrån olika rutiner och aktiviteter som 

är planerade i förväg (Markström & Halldén, 2009). I Markström och Halldéns 

(2009) etnografiska studie om hur barn påverkar, försvarar och konstruerar 

den sociala ordningen i förskolan, framgick det i resultatet att de medverkande 

pedagogerna ansåg att barn ges mycket tid till frilek. Dock menar Markström 
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och Halldén (2009) att det finns andra studier som visar på att den fria leken 

kanske inte är så fri egentligen, då den regleras av vad som kan göras i vilka 

rum och vad som får eller inte får användas. I sin tur fann Emilson (2008) i sin 

avhandling, där tre empiriska studier har undersökt utifrån hur fostran i 

förskolan uttryckts i vardagens kommunikationshandlingar mellan pedagoger 

och barn, att barn gör egna val men att oftast är dessa valalternativ 

förbestämda av pedagoger. Detta gäller vad barn vill göra kontra vad de får 

göra utifrån det pedagogerna har lagt fram som accepterade aktiviteter eller 

material. Vidare i sin avhandling lyfter Emilson (2008) fram en situation som 

handlar om samlingen där pedagogen i förväg har bestämt innehåll och 

bestämmer vilka barn som får eller inte får tala och menar att detta visar på en 

situation där barn begränsas i sina möjligheter till att vara delaktiga och ha 

inflytande. Detta kan kallas för en situation som har en stark klassificerad 

inramning, vilket innebär att pedagogen styr samtalet och innehållet i 

situationen. Motsatsen till detta är situationer som har en svag klassificerad 

inramning, som innebär att pedagoger ger barn möjligheter till deltagande 

(delaktighet), inflytande och påverkan i verksamhetens olika delar (Emilson, 

2007, 2008; Emilson & Folkesson, 2006). Detta skulle även kunna ses ha 

samband till hur pedagoger försöker närma sig ett barnsperspektiv genom 

exempelvis samtal, vilket Emilson (2008) lyfter fram i koppling till stark och 

svag lärarkontroll. Om pedagoger styr och kontrollerar kommunikationen 

mellan sig och barn (stark lärarkontroll) så begränsas barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Men om pedagoger samtalar och bemöter barn på 

ett tillgängligt sätt (svag lärarkontroll), så ökar barns möjligheter till inflytande 

och delaktighet (a.a., 2008). Hur många aktiviteter som är pedagogstyrda kan 

enligt Emilson (2007, 2008) kopplas till hur stora möjligheter barn ges till just 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Det är inte att pedagoger har 

kontroll som kan minska barns möjligheter till inflytande utan hur de använder 

sig av denna kontroll gentemot barnen. Det är hur makten utövas, hur 

pedagoger reglerar situationer som kan leda till att barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet minskas eller ökas (Emilson, 2007).  

 

Dolk (2013) beskriver i sin studie om en metod som medger val under 

kontrollerade former och som går under olika benämningar så som; valstund, 

valkort, aktivitetskort, eget val, barnens val, något som idag används på 

många förskolor runt om i Sverige. Vidare skriver Dolk (2013) att 

aktivitetskorten handlar om att barn får välja mellan olika aktiviteter som de 

ska hålla på med under en viss stund på dagen. Varje aktivitetskort står för 

olika aktiviteter och vanligtvis finns det två till fyra kort av varje aktivitet att 

välja på, där ett barn i taget får välja ett kort. Den som får välja sist har mindre 

valmöjligheter att välja mellan eller kanske inte får välja alls utan bara ta det 

kort som blivit över (a.a., 2013). Dolk (2013) skriver vidare fram att genom 

valstunden skapas en möjlighet att indirekt styra barnen, genom att 

pedagogerna exempelvis bestämmer vilka aktiviteter som barnen ges 

möjlighet att välja på eller hur många barn som får vara vid varje aktivitet. 

Detta stämmer överens med det Westlund (2010) skriver fram i sin studie om 

de små valen barn har i förskolan, som hon menar kan handla om att välja 
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mellan olika frukter, böcker som ska läsas eller vilken aktivitet som ska göras. 

Dessa typer av valmöjligheter blir alternativ till att barn kan få känna sig 

delaktiga i verksamheten. Vilket kan leda till en problematik, menar Westlund 

(2010), då det inte handlar om demokrati, eftersom pedagogerna redan satt 

upp ramar för vad som är möjligt att välja på. Ett exempel Westund (2013) 

lyfter fram i sin studie är när barnen på förskolan ska göra midsommarkransar, 

då pedagogen anser att barnen själva får bestämma hur kransarna ska se ut, 

fastän det enda barnen får bestämma är vilken färg och hur många 

papperscirklar det ska finnas med. Detta blir en typ av skendemokratiska 

valmöjligheter då barnet tror att den får välja fritt, fast att de endast får välja 

färger på blommorna till kransen (Olofsson, 2010; Westlund, 2010). Olofsson 

(2010) menar i sin tur att det här är ett vanligt sätt att manipulera människor, 

då det finns ett begränsat antal valmöjligheter och bestämda alternativ vilket 

leder till att människor styrs in i något som en annan människa har kontroll 

över. Vilket kan ses som det Westlund (2010) kallar för skendemokrati, som 

presenterats ovan. Här finns det en likhet till det Johansson (2003) skriver om i 

sin studie, fast hon benämner detta som skenbart val. Där man ger barnet en 

möjlighet till att välja men att det oftast sker efter att pedagoger gett exempel 

på vad barnet får välja. Detta innebär att även om pedagoger ger barnet 

valmöjligheter, så har inte barnet någon kontroll på vad som egentligen sker 

(a.a., 2003). Genom att arbeta med de små valen som kan tas i förskolan menar 

pedagogerna i Westlund (2010) studie att barns intresse för demokrati kan 

väckas och de menar även att det är pedagoger som ska uppmärksamma barn 

att det finns val som kan göras och/eller kan tas. Barn behöver tidigt få 

erfarenheter av att deras röster och åsikter är av stor vikt i samhället och 

därmed menar pedagogerna i studien att de små valen är ett lämpligt sätt att 

börja med, för de små barnen (a.a., 2010). 

 

Pedagoger har en rädsla över att tappa makten över barnen, något som 

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter fram i sin bok som belyser olika projekt 

som de själva och olika förskollärarstudenter har deltagit i och som till största 

del handlat om små barns inflytande och delaktighet i förskolan. De menar att 

pedagoger är rädda att kaos ska utbryta om barn får välja fritt och/eller byta 

aktivitet när de vill. Detta då pedagogerna i de olika projekten upplever att om 

ett barn vill och får byta aktivitet så kommer alla barn att vilja byta, vilket kan 

skapa kaos. Dock menar Johannesen och Sandvik (2009) att detta kan se olika 

ut i verksamheterna då det finns kopplingar till pedagogers handlingar 

beroende på vilken barnsyn de har. För ses barn som kompetenta kan det bidra 

till att barn får större möjlighet till inflytande och delaktighet i sin verksamhet, 

samt att de får sina röster hörda och att de blir lyssnade på (a.a., 2009).  

Barnsyn 

Vilket sätt man väljer att se på barn och hur man bemöter dem kan ge en 

anvisning på vilken barnssyn man har, menar Åberg och Lenz Taguchi (2005). 

Alla människor har en barnsyn, den kan vara både medveten eller omedveten, 

och det är den syn en har som kan komma att visa sig genom hur exempelvis 

en vuxen förhåller sig till barn i förskoleverksamheten. Vidare menar de att ens 
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barnsyn även är ens syn på människor oavsett ålder och kan kopplas till ens 

värderingar, vilket stärker påståendet om hur synen visar sig i hur man möter 

och tänker om andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Arnér (2006) lyfter, i sitt 

utvecklingsarbete om barns inflytande i förskolan, fram att den barnsyn man 

har speglas i hur vuxna anser att barn kan lära sig saker och hur barn 

utvecklas, vilket kan återspegla sig i hur de väljer att utforma verksamheten. I 

tidigare forskning så lyft olika slags barnsyn fram, dels kan barn ses som not 

yets, menar Arnér (2006), vilket innebär att man är inte fullständig som 

människa förrän man är vuxen vilket kan ses stämma överens med det 

Johannesen och Sandvik (2009) benämner som bristdiskurs, där fokus då kan 

ligga i att leta efter vad barnet inte kan och vilka brister barnet har och inte i 

första hand ser själva barnet. Barn kan även ses som kompetenta (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005; Johannesen & Sandvik, 2009), som de sistnämnda menar 

är att barn kan och vet mycket samt kan bidra både till sitt eget lärande samt 

andras. Detta benämns även som kompetensdiskurs och kan alltså ses som 

motsats till bristdiskurs, enligt Johannesen och Sandvik (2009). Dock anser de 

att barn inte kan placeras in i varken den ena eller den andra diskursen utan 

att dessa diskurser samexisterar sida vid sida. Vilken barnsyn en pedagog har 

visar sig, som nämnt ovan, i hur denne förhåller sig till barn i exempelvis 

förskolor och dess verksamheter. Om barn ses som kompetenta så menar Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) att pedagoger har en syn att barn har en lust att lära 

och är nyfikna av sig. Ses barn dock som tvärtemot detta, som bristande 

(Johannesen & Sandvik, 2009) så menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att 

pedagogen tar sig en roll som att barn behöver en hjälpande hand i sina brister 

och anser sig veta vad som är bäst för barnen i fråga.  Barns kompetenser är 

något som enligt Johannesen och Sandvik (2009) har ökat i fokus de senaste 

åren, vilket kan ses i samband med vilken barnsyn pedagoger har eller utifrån 

vilken diskurs de väljer att se barn ur. När pedagoger planerar sin verksamhet, 

så utgår de ifrån sin barnsyn vilket i sin tur kan kopplas till hur mycket barn 

ges möjlighet till inflytande i deras vardag på förskolan. 

Makt i förskolan 

Foucault (2001) pekar i sina studier på att det finns traditionella pedagogiska 

rum som är av stor betydelse för ledning såsom hemmet, familjen, skolan och 

förskolan. Där bland annat människors beteenden, själar, kroppar och 

egenskaper formas. Foucault (2001) menar vidare att pedagoger får sin makt 

utifrån sin utbildning och kunskap för att kunna leda barnen på vägen mot det 

självutvecklande och kompetenta barnet. Avsikten med styrningen är bland 

annat att vägleda, reglera och forma människor för att värna om deras framtid 

och för att bli kompetenta människor. Detta bidrar till att makten utvecklas 

genom normer och att makten uppfattas som produktiv, med syfte att driva 

samhället i en bestämd riktning, där medborgare ska uppleva sig som fria, 

självständiga och aktiva (Foucault, 2001). I sin avhandling har Tullgren (2004) 

undersökt förskolan som en arena för politisk styrning med fokus på leken, 

där Foucaults teorier om makt och styrning har varit en utgångspunkt. Genom 

videoobservationer identifierades tre teman för styrning i lek; vad barnen leker, 

hur barn leker och att barn leker. Föremål för pedagogernas styrning var 
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genomgående i dessa teman ovan, som dels handlade om att konstruera den 

sociala, aktiva och fria människan och det som pedagogerna själva ansåg vara 

nödvändiga kompetenser för barnen att få med sig i framtiden. Så målet med 

alla pedagogers styrning i förskolan är att barnen ska bli självständiga 

individer för att de i framtiden ska bli goda människor och göra goda val, 

menar Tullgren (2004). Arnér och Sollerman (2013) menar, i sin bok om barns 

rätt till att komma till tals och kravet på att förskolan ska bygga på demokrati, 

att det finns ett tydligt maktförhållande mellan vuxna och barn såväl på 

förskolan som i hemmet, och barn har små möjligheter att ändra 

maktförhållandet till de vuxna. Alla människor i samhället bör beaktas som 

fullständiga medborgare, där de ska få sina åsikter och röster hörda, både 

vuxna som barn. Om vuxna inte visar barn respekt, kan det vara en form utav 

maktutövning. Pedagoger har ansvar för barnens liv i förskolan och barn är i 

behov av att vuxna använder sin makt och tar ansvar, menar Arnér och 

Sollerman (2013), vilket innebär att pedagoger behöver se och känna till att det 

finns maktrelationer mellan vuxna och barn för att kunna använda sin makt 

utan att barn ska påverkas negativt.  

 

Ett nio år långt projektarbete inom pedagogiskt arbete, där olika situationer 

lyfts fram för att belysa aspekter som exempelvis pedagogers makt i det 

pedagogiska arbetet, är vad Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om i sin 

bok. De beskriver bland annat en situation som kan styrka hur, som de anser, 

pedagoger kan utöva makt på ett medvetet eller ett omedvetet sätt. I just 

denna situation står en pedagog mitt i ett rum och det försiggår en docklek i 

ena delen av rummet och i den andra delen är det någon konstruktionslek som 

sker. De menar att pedagogen styr en flicka, medvetet eller omedvetet, med 

kroppsspråk och ord för att flickan ska gå till dockorna, då pedagogen verkar 

uppfatta att det är dit flickan vill gå. Därmed blir flickan styrd av pedagogens 

förväntningar på flickan, i stället för att hon själv skulle få fundera på vad hon 

ville göra. Det är pedagoger som har makten på förskolan, menar Åberg och 

Lenz Taguchi (2005), då det är pedagoger som organiserar verksamheten och 

bestämmer över hur mycket inflytande barnen ska få under en dag på 

förskolan. De poängterar att det är viktigt att pedagoger vet om vilken makt de 

har, då barn befinner sig i underordning till pedagoger. När pedagoger 

planerar verksamheten utgår de från barnen, men det betyder inte att barnen 

har ett reellt inflytande över verksamheten. Utan det är pedagogerna som 

bestämmer vad barnen får och inte får göra men även när de får eller inte får 

göra vissa aktiviteter som exempelvis måla (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Detta är även något som Johansson (2003) skriver fram i sin bok om möten för 

lärande, där hon genom observationer såg hur pedagogerna använda sin makt 

vid måltiderna på förskolan, där pedagogerna ansåg att barnen protesterade 

mot maten bara för protestens skull, vilket gjorde att barnen blev tvungen att 

äta upp sin mat. Dessa pedagoger ansåg att de agerade för barnens bästa, 

vilket visar på vilken barnsyn de har och att de vuxna vet vad som är bättre för 

barnet (Johansson, 2003; Johannesen & Sandvik, 2009). Enligt Arnér (2009) är 

det viktigt som pedagog att reflektera över varför man gör på ett visst sätt, då 

hon i sin studie om barns inflytande kommit fram till att det kan vara svårt för 
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pedagoger att få syn på sitt egna förhållningssätt, vilket kan leda till att man 

fastnar i de gamla traditioner och mönster som finns på förskolan. 

 

Barns inflytande och delaktighet i förskolan 

Emilson och Folkesson (2006) lyfter fram att det finns tydliga mål i Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 angående barns inflytande och delaktighet, då det står att 

barn ska ges möjlighet att få utveckla sin förmåga att uttrycka sina idéer samt 

att de kan påverka sin egen situation i förskolan. De menar vidare att barn ska 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattanden, då det är barnens 

intressen och behov som ska vara grundläggande för utformningen av den 

pedagogiska verksamheten (Emilson & Folkesson, 2006). Därmed bör barn ges 

inflytande, menar Emilson (2007), då det är en mänsklig rättighet att bli hörd, 

sedd och respekterad samt att de ska få möjlighet att påverka sin vardag i 

förskolan. 

 

Barns inflytande och delaktighet används ofta i både forskningssammanhang 

och i vardagligt tal på förskolan som om de vore liktydliga (Arnér, 2009; 

Emilson, 2008), dock menar Emilson (2008) även att dessa två begrepp både är 

relativa och kan därför tolkas olika vilket i sitt led kan ses i hur pedagoger 

handlar gentemot barn. Emilson och Folkesson (2006) lyfter fram att inflytande 

och delaktighet handlar om acceptans, inkludering, deltagande samt 

engagemang kring sitt liv. Enligt Johannesen och Sandvik (2009) handlar 

inflytande och delaktighet om att vara en del av en gemenskap, där man ska 

inkludera och visa alla respekt oavsett inställning och/eller åsikter. Inflytande 

handlar inte bara om att få sin vilja igenom, menar Johannesen och Sandvik 

(2009), utan det handlar även om hur man skapar en bra vardag i förskolan där 

man får påverka det som händer med sina egna åsikter och uttryck. Det är en 

stor utmaning för pedagoger att få in inflytande som en del av vardagen på 

förskolan. Det krävs kunskap och lyhördhet från pedagoger att arbete med 

barns inflytande, där pedagoger behöver kunna möta barnen med öppna ögon 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Det är pedagoger som strukturerar upp 

vardagen och hur den ser ut på förskolan vilket, enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005), leder till att det är pedagogerna som ger eller tar ifrån barns 

möjligheter till delaktighet genom hur dagen utformas och det innehåll den 

får. Detta menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) visar på att det kan vara av 

vikt att se över hur dagarna är organiserade så att barn exempelvis får 

möjlighet att välja själva om de vill gå ut eller inte. För det är pedagogerna som 

har ansvar gentemot barnen som utgör att de ska vara medvetna om de 

demokratiska värdena som förskoleverksamheten utgår från (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005), som till exempel olika styrdokument.  

Demokrati i förskolan 

Demokratin är en viktig aspekt i förskolan där pedagoger ska väcka ett intresse 

att bli en aktiv deltagare i samhällslivet (Arnér & Sollerman, 2013; Westlund, 

2010). Arnér och Sollerman (2013) skriver fram att demokrati i förskolan 

innebär att alla ska få göra sin röst hörd, bli lyssnad på och bli inkludera samt 
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inkludera andra. Enligt Westlund (2010) handlar demokrati i förskolan om 

barns rätt till inflytande, lek, samarbete, samspel och att respektera olikheter. 

Förskolans mål är inte att producera goda medborgare utan däremot ska 

förskolan skapa mötesplatser där det ges möjlighet för både barn och 

pedagoger att mötas och kunna samtala med varandra. Vuxna kan inte lära ut 

demokrati till barn, utan det är något som uppstår i möten mellan människor 

som tänker olika. En sådan syn på demokrati i förskolan kan skapa nya 

möjligheter för barns inflytande (a.a., 2010). Detta menar Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) bidrar till att förskolan och dess pedagoger har en betydande 

roll för hur barn utvecklar sin förståelse för sina demokratiska rättigheter. 

Demokrati är något som byggs tillsammans mellan barn och vuxna och för att 

ge barn möjlighet att förstå ett demokratiskt förhållningssätt så behöver vuxna 

tro på barns förmågor och ge barn möjlighet att ta ansvar över sina handlingar 

men även att få samarbeta (Arnér & Sollerman, 2013; Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).  

 

I sin tur lyfter Arnér och Sollerman (2013) fram att demokratiuppdragen i 

förskolan handlar om etik, inflytande, ansvar, medmänsklighet och samspel. 

Därmed blir pedagogernas förhållningssätt till barn och deras möjlighet till 

inflytande en förutsättning för att både pedagoger och barn ska kunna lära sig 

vad vardagsdemokrati innebär (a.a., 2013). Westlund (2010) menar i sin tur att 

pedagogers föreställningar om demokrati har betydelse, om demokrati endast 

handlar om att göra val och rösta, kan de små valen räcka för att kunna tala om 

förskoledemokrati. Men om demokrati däremot ses som ett sätt att leva 

tillsammans med andra, kan de små valen i förskolan istället vara ett sätt för 

att bli medveten om att människor kan tycka och tänka olika (Westlund, 2010). 

Detta medför, menar Åberg och Lenz Taguchi (2005), att pedagoger behöver 

reflektera kring sitt förhållningssätt och vara beredd att ompröva dem, då det 

är ett arbete som är en ständig process och som aldrig kan bli färdigt.  
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 Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet samt hur förskollärare uppfattar sin 

roll för hur de skapar möjligheter för barn att utöva inflytande och delaktighet 

i förskolan. 
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 Metod 
Under den följande metoddelen kommer vi att presentera och motivera de val 

av forskningsmetod vi valt, hur material har samlats in till vår studie och hur 

vi tolkat och analyserat detta. Vi skriver även fram de etiska överväganden vi 

förhållit oss till.  

 

Val av forskningsmetod och forskningsansats 

Utifrån vårt syfte att beskriva förskollärares uppfattningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan och hur de uppfattar sin 

roll för hur de skapar möjlighet till barn att utöva inflytande och delaktighet i 

förskolan, har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med inspiration i 

delar av den fenomenologiska forskningsansatsen för att samla in empiri till 

vår studie. Med en kvalitativ studie menas att vi ska få en inblick och förståelse 

för vad några förskollärare anser kring det valda ämnet. Inom kvalitativ metod 

finns det olika sätt att samla in empiri, där vi valt att använda oss av intervjuer 

som är grunden i den fenomenologiska ansatsen. Den form av intervju vi valt 

att använda oss av är semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) och Ahrne och Svensson (red.)(2011)  menar att en fördel när man 

använder sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att man kan 

anpassa frågorna och ordningen på hur frågorna ställs från intervju till intervju 

och att det i sitt led kan bidra till ett mer innehållsrikt och bredare material 

med fler nyanser till den kommande analysen. Vid användandet av 

semistrukturerade intervjuer behövs inga fasta frågor formuleras som sedan 

ska följas i samma ordning i varje intervju utan det kan räcka med att skapa en 

intervjuguide där de teman och eventuella frågeställningar som rör syftet finns 

framskrivna (Bryman, 2011). Vilket leder till att man öppet kan ställa frågorna i 

den ordning som passar just den intervjun men att även nya frågor som inte 

finns med i intervjuguiden kan ställas som kan uppstå från något 

respondenten svarat eller sagt. Själva intervjuguiden som formuleras används 

mer som ett stöd vid själva intervjuerna. Utöver detta så menar Bryman (2011) 

att något som är positivt när det gäller kvalitativ intervju är att den kan leda 

till att man kan få vetskap om vad respondenten anser är av vikt då intervjun 

kan ta olika riktningar, vilket vi ser kan vara positivt för att få ett rikare 

material att analysera.  

 

De delar vi inspirerats av i den fenomenologiska forskningsansatsen ledde till 

att vi valde att ha just en fenomenologisk ansats på vår studie då vi ansåg att 

de inspirerande delarna passar in på studiens syfte om att beskriva 

förskollärarnas uppfattningar om de fenomen som finns presenterade i vårt 

syfte. Larsson (2011) menar att grunden i den fenomenologiska ansatsen ligger 

i hur exempelvis ett fenomen uppfattas i stället för hur det är. Intresset ligger i 

hur människor uppfattar fenomen och det är innebörder och inte förklaringar 

och samband man är ute efter, enligt Stukát (2011). När det handlar om hur 
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någon upplever ett fenomen är det ett så kallat andra ordningens perspektiv 

(Larsson, 2011; Stukát, 2011) då det inte handlar om vad något är (första 

ordningens perspektiv) eller att det kan vara rätt eller fel då det inte handlar 

om fakta utan om just människors upplevelser och uppfattningar.  

 

Etiska överväganden  

Inför denna studie har vi tänkt på och tagit hänsyn till de etiska krav och 

principer som bör beaktas vid forskning. Vi har tagit del av vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer och förhållit oss till dessa. Den första principen 

- principen om informationskrav, innefattar att man informerar respondenterna 

om deras del i studien och hur villkoren för deltagandet ser ut och att de har 

rätt att avbryta sitt medverkande om så önskas. Den andra principen - 

principen om informerat samtycke, innebär att studien presenteras så att 

deltagarna kan ta ställning till om de vill medverka eller inte och detta är något 

som görs redan vid första kontakten. De som deltar i studien ska få 

information om att allt som sägs under, i vårt fall intervjuer, är konfidentiellt. 

Alltså att inga namn eller platser kommer att skrivas fram i studien för att 

försäkra allas immunitet – principen om konfidentialitet. Den sista principen – 

principen om nyttjandekravet, innebär att deltagarnas personuppgifter inte får 

användas i sammanhang som inte har med den aktuella studien att göra 

(Ahrne & Svensson (red.), 2011; Stukát, 2011). 

 

Urval 
På grund av den tidsram vi hade för vår studie, så valde vi att kontakta 

förskolor vi kände till, ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi 

hade inte någon personlig anknytning till någon av förskolorna, då Stukat 

(2011) menar att om man känner respondenterna kan svaren bli en bekräftelse 

på intervjuarens åsikter.  Som avgränsning har vi valt att intervju sex stycken 

förskollärare, vilket Arhne och Svensson (red.) (2011) menar är ett lagom antal 

att intervjua för att få möjlighet att se variationer i materialet, då detta kan leda 

till att materialet blir någorlunda oberoende av enskildas personliga 

uppfattningar kring utvalda ämnen. Bryman (2011) lyfter fram att arbetet med 

att intervjua, transkribera och analysera är något som tar mycket tid, varav vi 

valt att dela på förskollärarna mellan oss så vi intervjuade tre stycken var och 

där vi sedan transkriberade de intervjuer vi enskilt hade utfört. Själva analysen 

och tolkningen av materialet vi fått fram gjordes tillsammans för att få fram ett 

resultat i studien. Förskolorna vi valt att utföra intervjuerna i ligger alla 

belägna i samma stad i en medelstor kommun i Sverige, dock ligger de i olika 

stadsdelar.  Det blev sammanlagt fyra förskolor och som vi valt att döpa till A, 

B, C och D, för att här nedan påvisa på vilka förskolor våra respondenter hör 

hemma. Detta för att man ska kunna se variationen i vårt urval och hur det kan 

ha påverkat vårt resultat.  

 

Förskollärare 1; 63år, yrkesverksam sedan 1975 (Förskola A) 

 

Förskollärare 2; 55år, yrkesverksam sedan 1980 (Förskola B) 
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Förskollärare 3; 50år, yrkesverksam sedan 1984 (Förskola A)  

 

Förskollärare 4; 53år, yrkesverksam sedan 1985 (Förskola C) 

 

Förskollärare 5: 50år, yrkesverksam sedan 1988 (Förskola D)  

 

Förskollärare 6; 30år, yrkesverksam sedan 2009 (Förskola A) 

 

Genomförande 
Inför intervjuerna hade vi med hjälp av de råd Bryman (2011, s. 419-423) 

skriver fram formulerat en intervjuguide som innehöll teman och 

frågeställningar som kunde komma att vara ett stöd under själva intervjun. I 

denna intervjuguide hade vi förutom teman och frågeställningar valt att skriva 

fram förslag på olika slags frågor (är skrivna i kursiv text i intervjuguiden, se 

Bilaga 2). Frågorna har olika karaktär som exempelvis uppföljningsfrågor - där 

man ber sin respondent att utveckla sitt svar vidare eller sonderingsfrågor - 

som innebär att man ber respondenten att fördjupa sitt svar (Bryman, 2011). 

Genom att använda oss av sådana sorters frågor tror vi att chanserna ökade till 

att få mer djupare och utvecklande svar och minimerade risken att stanna vid 

korta svar. De frågor som vi hade formulerat som stöd användes i olika 

omfattningar från intervju till intervju då varje intervju anpassades utifrån 

respondenternas svar. Bryman (2011) menar att intervjuaren måste vara lyhörd 

och lyssna aktivt med både öron och ögon för att kunna ställa frågor av de slag 

vi ovan presenterat, något vi ansåg att vi gjorde tack vara stödet i 

intervjuguiden. Ett råd som vi verkligen tog till oss var att visa respondenterna 

hänsyn genom att låta dem tala till punkt och låta dem få tid att fundera på 

sina svar ordentligt innan nya frågor ställdes (a.a., 2011). Själva intervjuerna 

spelades in med hjälp av diktafoner, som vi sedan transkriberade så snarast 

möjligt efter intervjutillfället. Vi kompletterade inspelningarna med 

anteckningar för att bland annat registrera respondenternas gester och mimik. 

Bryman (2011) lyfter fram att man genom att använda sig av både inspelningar 

och anteckningar, kan få en sådan fullkomlig skildring av intervjun som 

möjligt och är även förberedd om det skulle vara så att respondenten inte 

längre vill blir inspelad eller att diktafonen inte skulle fungera.  

 

Första kontakten med våra respondenter skedde via telefon, där vi 

informerade om vår studie och dess syfte samt vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer. Vi informerade även om tidsåtgången för intervjun 

som vi beräknade till cirka 45-60 minuter, vilket Ahrne och Svensson (red.)( 

2011) rekommenderar som lämplig tidsåtgång för en intervju. Vi tog till oss 

och använde de rekommendationer som Bryman (2011)  och Stukát (2011) 

skriver fram. Vilket menas att vi vid bokandet av tid la fram ett önskemål om 

att utföra intervjun i ett avgränsat rum för att undvika eventuella avbrott och 

störande moment, som kunde ha påverkat kvalitén på både intervjun och 

inspelningen. Efter telefonkontakten skickade vi ut missiv (se Bilaga 1) till de 

förskollärare som givit sitt medgivande att delta. Genom detta missiv ansåg vi 
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att vi säkerställde att samtliga deltagare nåddes av samma information samt 

att det gav dem möjlighet att reflektera kring ämnet som skulle tas upp under 

intervjun. Själva intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats, för våra 

förskollärare, där vi satt i ett enskilt och avgränsat rum för att undvika att bli 

störda under intervjun (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Vi valde att börja varje 

intervju med att ställa lite bakgrundsfrågor till våra respondenter, då Bryman 

(2011) menar att det kan vara ett bra sätt att börja intervjuer på för att tona ned 

själva intervjun för alla parter. Under intervjuerna hade vi stöd av de frågor 

och följdfrågor som vi i förväg hade utformat i vår intervjuguide, vilket var bra 

då vi inte är vana att intervjua. Våra intervjuer var alla mellan cirka 40-60 

minuter, som är den tid som anses vara bra och ger respondenterna gott om tid 

för reflektion under själva intervjun (Bryman, 2011). 

 

Analys och tolkning 

Det är viktigt att inte vänta med att koda (transkribera) materialet tills alla 

intervjuer är gjorda (Bryman, 2011; Larsson, 2011), vilket vi hade tagit till oss 

och då planerat in i förväg att intervjuerna skulle transkriberas så snart som 

möjligt, helst samma dag en intervju gjordes. Vi valde att transkribera allt från 

våra intervjuer, förutom så kallade verbala tics (Bryman, 2011, s. 431) som 

exempelvis ”hm”, ”liksom”, ”asså” eller liknande, då vi inte ansåg de som 

relevanta ord för vår kommande analys. Bryman (2011) lyfter fram att det är 

bättre att notera i transkriberingen att man inte hört vad som sagts i 

inspelningen än att försöka sig på att gissa vad som sagts och även att det inte 

ska redigeras för mycket i utskriften då det kan leda till att innebörder går 

förlorade. Detta var sådant som vi tog till oss när vi transkriberade då vi utgick 

från de tips som Bryman (2011) skrivit fram om hur dessa slags redigeringar 

kan se ut med olika citationstecken och liknande, som vi tror har lett till att 

våra transkriberingar blivit lättare för både oss och andra att läsa och förstå.  

 

Efter att alla intervjuer transkriberats så valde vi att i enlighet med den 

fenomenlogiska ansatsen (Stukát, 2011) läsa igenom materialet upprepade 

gånger för att få en chans att lära känna vårt material bra. Därefter försökte vi 

finna likheter och skillnader i det våra respondenter sagt för att möjligtvis se 

ett mönster genom de sorteringar av respondenternas uppfattningar vi gjort 

genom olika kategorier. För att lättare kunna se dessa likheter och skillnader 

för att sedan kunna göra olika kategorier så valde vi att stryka under i olika 

färger och klippa och klistra ihop för att lättare se och eventuellt flytta runt om 

vi såg andra möjliga resultat (Larsson, 2011). Under hela analysarbetet har vi 

samtalat och granskat vår empiri kritiskt för att kunna få fram variationerna av 

uppfattningarna i intervjumaterialet, något som Larsson (2011) menar är 

kärnan i den kvalitativa analysen.  

 

Metoddiskussion 

I vår studie utgick vi från kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art 

(Bryman, 2011) och med inspiration i delar av den fenomenologiska ansatsen 

(Larsson, 2011) vilket innebär att intervjuerna har en mer öppen karaktär där 
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en intervjuguide (Bryman, 2011) har använts till stöd och där frågorna inte 

behövs följas slaviskt och nya frågor kan uppstå under intervjuns gång. Detta 

är något som vi anser har varit bra för vår studie då vi kunnat vara mer 

flexibla för att få svar på vår studies syfte. Vi är av den synen att vi genom just 

detta metodval tycks ha fått svar på vårt syfte. Inför intervjuerna hade vi 

formulerat några bakgrundsfrågor för att tona ned allvaret som kan kännas 

när man ska bli intervjuad (Bryman, 2011) och detta är något som vi upplever 

som positivt då övergången till de andra frågorna upplevdes som smidiga. 

Trots att vi formulerat olika slags frågor i vår intervjuguide för att undvika att 

bli för styrande som intervjuare, så upplevde vi att det kändes som vi styrde 

vid vissa tillfällen. Samma sak gäller Brymans (2011) tips på en bra intervjuare, 

att låta respondenterna tala till punkt och låta tystnaden vara så att de kunde 

få möjlighet att tänka klart, som vi var väl införstådda i så var det något om vi 

stundtals upplevde var svårt att göra då vi gärna ville ställa en helt ny fråga 

eller en följdfråga när tystnaden kändes för lång. 

 

Bryman (2011) skriver fram att tillförlitligheten i kvalitativa studier kan vara 

svår att uppnå, då det handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan 

replikeras då sociala betingelser och en social miljö är ogenomförbar att frysa. 

Vårt val att intervjua sex förskollärare grundade vi på det Ahrne och Svensson 

(red.) (2011) skriver fram att om man intervjuar mellan sex till åtta personer så 

ökar chanserna att få ett material som är oberoende av respondenternas 

personliga uppfattningar, vilket vi upplever att vi fick genom våra sex 

intervjuer, då vi upplevde att svarsmönstren återkom i intervjuerna, att vi 

uppnådde en slags mättnad (Ahrne & Svensson (red.), 2011). Däremot om vi 

hade haft mer tid till vår studie, så hade fler intervjuer gjorts, då man enligt 

Ahrne och Svensson (red.) (2011) bör vara på den säkra sidan även om man 

upplever att man uppnått en mättnad. En sak till vi hade kunna gjort 

annorlunda om vi hade haft mer tid, är att vi hade kunnat kombinera 

intervjuer och analys för att på så sätt se hur många vi behövt intervjua för att 

uppnå mättnad (Ahrne & Svensson (red.), 2011) vilket vi inte gjorde i vår 

studie, då vi i stället valde att utgå från ovan nämnda råd från dem och bara 

intervjuade sex stycken. 

 

Vi la stor vikt vid att göra kommunen, förskolorna och respondenterna 

anonyma dels genom att använda fiktiva namn så att det inte går att utläsa 

vem eller vilka vi menar i vår text. Vi har även varit noga med att förtydliga 

för respondenterna att inspelningarna och transkriberingarna kommer att 

förstöras när vår studie är färdig. 

 

På grund av den begränsade tiden vi hade till denna studie, valde vi att dela 

upp intervjuerna mellan oss och transkribera de intervjuer vi själva gjorde. 

Detta med att transkribera sin egen intervju kan enligt Bryman (2011) vara en 

nackdel, då det finns risk att intervjuaren färgas av respondentens perspektiv 

när det är dags att analysera, vilket kan bidrar till att resultatet visar på en 

missvisande bild av det som egentligen sagts under intervjun. Om mer tid 

hade funnits till vårt förfogande så hade vi kunna dels gjort alla intervjuer och 
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transkriberingar tillsammans alternativt transkriberat varandras intervjuer för 

att som Bryman (2011) nämner inte färgas av svaren samt eventuellt få en 

djupare förståelse av datamaterialet. När alla transkriberingarna var klara gick 

vi genom dem tillsammans flera gånger om, för att bekanta oss väl med vårt 

material som Bryman (2011) påtalar är av stor vikt för för att det ska bli en god 

kvalité på analysen. Under intervjuerna använde vi oss av diktafoner samt 

papper och penna, då det enligt Bryman (2011) skapar möjlighet att få en 

sådan fullkomlig skildring av intervjun som möjligt. En risk med att endast 

använda diktafon kan vara att den slutar fungera eller att respondenten har 

ändrat sig och inte vill bli inspelad och då kan det vara bra att ha med sig 

papper och penna, vilket vi valde att göra.  

 

För att uppnå vårt syfte anser vi att kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

var en bra metod att använda, då det gav oss ett rikt material att analysera som 

i sin tur besvarade vårt syfte. Dock upplever vi att fler intervjuer hade kunnat 

underlätta för att enklare se de variationer som finns i förskollärarnas utsagor, 

något som vi tar med oss ifrån denna studie.  
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 Resultat 
Här nedan kommer vi att visa på vilka resultat vi funnit utifrån de sex 

intervjuer vi gjort. Genom intervjuerna vi gjort har vi fått tagit del av 

förskollärares uppfattningar kring de möjligheter barn har till inflytande och 

delaktighet i de förskolor där våra respondenter arbetar. Vi har även i vårt 

intervjumaterial försökt se hur våra respondenter visat på sin uppfattning av 

barns inflytande och delaktighet i förskolan och hur de uppfattar sin roll för 

hur de skapar möjligheter för barn att utöva inflytande och sin delaktighet i 

sina verksamheter. I våra intervjusvar har vi sökt efter likheter och olikheter 

som visat sig och utifrån dessa har några kategorier blivit synliga (Larsson, 

2011). I resultatet nedan beskriver och analyserar vi inte hela vårt råmaterial 

från intervjuerna, utan endast delar som vi funnit relevant till vårt syfte. De 

citat som vi skriver fram i denna del har gjorts för att styrka vår tolkning av 

råmaterialet. 

 

I vårt intervjumaterial har det framgått av våra respondenter att inflytande och 

delaktighet till mycket är två begrepp som är sammanflätade, något som 

gjorde att de stundtals gärna använde dessa begrepp som synonymt. Även 

demokrati var ett begrepp som våra respondenter talade en del om i samband 

med inflytande och delaktighet, varav att en kategori handlar om just det 

begreppet. Kategorierna som blev synliga gav oss följande rubriker som vårt 

resultat presenteras i: Förskollärarnas uppfattningar om barns möjlighet till 

inflytande och delaktighet i förskolan, Barns demokrati i förskolan enligt förskollärarna 

och Förskollärarnas uppfattningar om hur deras roll möjliggör för barns inflytande 

och delaktighet i förskolan. Vi har valt att presentera våra respondenter med 

fiktiva namn i denna del, för att försäkra om att deras identiteter förblir 

anonyma som vi utlovat vid ett flertal gånger, och där av har vi valt att 

benämna dem för Anna, Beatrice, Cecilia, Diana, Erika och Fanny. 

 

Förskollärarnas uppfattningar om barns möjlighet till 
inflytande och delaktighet i förskolan 

I vårt material har det blivit synligt att respondenterna uppfattar att barns 

inflytande och delaktighet i förskolan är att barn ska ha möjlighet att kunna 

påverka sin vardag och kunna känna att de blir lyssnade på. Inflytande är även 

att barn får möjlighet att välja och bestämma själva exempelvis vilken aktivitet 

de vill sysselsätta sig med. Det är även tydligt att respondenterna anser att det 

är av vikt att de gånger som barn får inflytande ska det benämnas av 

pedagoger och vikten av det görs på rätt sätt, det är då det blir barnens 

förskola och inte personalens. Några av respondenterna lyfter fram just vikten 

av att fundera över de begrepp som pedagogen använder gentemot barnen. 

Detta är något som vi tycks oss se extra tydligt i det Beatrice, Anna, Diana och 

Fanny tar upp: 
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Att jag lyssnar på barnen, lyssnar in och att jag erbjuder dem det de vill göra och 

att deras röst blir hörd, att alla får säga vad de tycker och vad dem vill så att, att 

jag inte glömmer bort dem som är lite tystare, att jag lyfter fram dem och lyssnar 

på dem. (Beatrice) 

 
Med inflytande.. för mig så är inflytande till exempel om jag frågar ett barn om: 

vad vill du göra nu? eller vad vill du göra sen? Att de får själva bestämma över sin 

egen aktivitet, alltså inom ramar naturligtvis. (Anna) 

 

[…] vilka begrepp man ska använda och vad man ska använda till barna men jag 

tror att det är lättare att säga ”välja” till barna än att bestämma, för då är det 

någon som bestämmer ÅT dig i ställer för att jag bestämmer någonting själv. Men 

väljer det gör jag ju själv. (Diana) 

 

Vi försöker säga till barnen att ”nu valde du själv, det här var ditt val”, för ibland 

kan det bli att vi använder ordet ”bestämma själv”, då vet dom inte, då tycker 

dom inte att dom valt själv, men när vi säger ”välja” då har dom inte fått bestämt 

själv, försöka använda olika termer. (Fanny) 

 

Dock menar Erika att man ändå måste sätta gränser för hur mycket inflytande 

barn kan få, även om det är viktigt att barn ges inflytande då det gör att de får 

bättre självförtroende och kan känna att de duger och att de också är bra. 

 

Under våra intervjuer visade det sig att inflytande och delaktighet är två 

begrepp som ofta går in i varandra. Barns delaktighet handlar om att man bryr 

sig om varandra och är tillsammans samt att barnen tillsammans ska få vara 

delaktig i alla situationer under dagen på förskolan. Beatrice menar att hon tar 

med sig barnen i alla situationer i förskolan, de kan vara med och duka, ha 

samling och att delaktighet även är att de har inflytande. Beatrice menar även 

att barnen får inflytande genom att kunna vara med och bestämma vad som 

ska göras och att de själva får välja vad de vill göra.  Cecilia menar i sin tur att 

delaktighet för henne är att barn ska känna gruppkänsla, att man är en del av 

något större och att man själv duger. Dock menar hon även att: 

 
Du kan ju vara delaktig i något som du inte valt själv, det är ju inte säkert att du 

demokratiskt har valt det eller själv ha inflytande i vad du hamnar i men delaktig 

kan man ju vara i alla fall. 

 

Utifrån detta tolkar vi att våra respondenter upplever att inflytande och 

delaktighet i förskolan handlar om att barn får och ges möjlighet att kunna 

påverka sin vardag. Detta är något som barnen kan göra genom att exempelvis 

bestämma och välja vad och/eller vilken aktivitet de vill hålla på med. Men att 

det dock finns vissa gränser för hur barn ges möjlighet till att utöva detta. En 

tanke som uppkommer hos oss är hur dessa valmöjligheter av aktiviteterna har 

uppkommit, då vi tycks oss se att det kan skilja sig åt beroende på om det är 

barnen som bestämt vilka aktiviteter det går att välja mellan eller om det är 

pedagogerna som ligger bakom valen. Både Diana och Fanny talar om att 

benämna och välja rätt begrepp när det kommer till barnen och deras 

valmöjligheter alternativt bestämmande. Detta tolkar vi kan vara av vikt dels 

för att påvisa för barn och få dem att få en större förståelse för vad begreppen 

inflytande och delaktighet kan innebära men även att barnen ska få möjlighet 
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att känna att de har inverkan på vad som sker i deras vardag. Vi tolkar att våra 

respondenter menar att för att barn ska kunna få uppleva att de har inflytande 

och är delaktiga så bör de få vara med i alla situationer som rör dem, men 

utifrån det svar de gett kan det tolkas som att barnen endast ges inflytande i 

vissa situationer på de rådande förskolorna.  

 

Barns demokrati i förskolan enligt förskollärarna 

Som nämnts tidigare ovan så är demokrati något som våra respondenter valde 

att tala om när de berättade om sina uppfattningar om barns inflytande och 

delaktighet i förskolan. Alla respondenterna lyfte fram att demokrati i 

förskolan är att alla ska få uttrycka sina åsikter, både barn och vuxna, och få en 

förståelse för att vi alla är olika och tycker eller kan tycka olika. Fanny påtalar 

att det är pedagogers uppgift att göra demokrati synligt för barnen, det kan 

exempelvis göras genom att barnen får vara med och rösta på något som berör 

deras vardag. 

 
Förra veckan skulle jag läsa en Alfons-bok, jag valde inte vilken Alfons-bok utan 

man fick välja mellan två stycken, och så röstade vi och gjorde ett diagram. [...] Jag 

tycker att man ska göra begreppet synligt för barnen och visa dem att det är något 

som finns i samhället. (Fanny) 

 

Cecilia fortsätter: 

 
Vi röstar till exempel, det är ju demokratiskt. Vi tänker ju så, för vi har också 

funderat över de här begreppen, hur jobbar man med demokrati? Ja men då måste 

man få göra sin röst hörd, det är därför vi har börjat med det. Därför att vi tycker 

att man också få lära sig det här att hur mycket jag än ville gå till lekparken så var 

det faktiskt många fler som ville gå till skogen och då får jag finna mig i det. 

 

Även Beatrice och Diana påtalar vikten av att vuxna använder ordet demokrati 

så att barnen redan från tidig ålder får bli bekant med begreppet, vilket de då 

använder sig av barnmöten (deras benämning av en samling) där barnen får 

vara med och påverka beslut om hur deras dag kommer att se ut. 

 
Vi har barnmöten med barnen, där man lyfter fram att man använder ordet 

demokrati. Vi röstar om saker och skriver på tavlan hur många som tyckte si och 

hur många som tyckte så, men då kan det vara en fråga som ”ska vi gå till 

lekparken eller ska vi gå till skogen” att visa för barnen att så här många vill gå till 

skogen och så här många vill gå till lekparken. (Beatrice) 

 

Vi har barnmötena bland annat, som igår så frågade barnen ”vad ska vi göra idag? 

Ska vi vara inne eller ska vi gå ut? Gå ut. Jamen vart ska vi gå då? Ja, vi ska gå till 

den och den lekparken”. (Diana) 

 

Vi tolkar detta som att respondenterna anser att det är av stor vikt att arbeta 

med demokrati med barnen och att det vanligaste sättet att göra det är genom 

att barn får rösta på olika sätt och att på så sätt får man även sin röst hörd. 

Precis som i delen med inflytande och delaktighet tolkar vi det som att 

respondenterna även här ser vikten av att benämna begreppet demokrati, för 

att ge barnen möjlighet att erfara och sätta ord på vad de gör och att det 
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faktiskt är demokrati de håller på med. Dock betyder detta, så som vi tycks 

uppfatta det, inte att barnen verkligen förstår vad demokrati egentligen 

innebär bara för att pedagoger benämner handlingarna men att genom detta 

arbetssätt ändå kan öka möjligheterna till att barn får en viss förståelse för 

begreppet och dess innebörd.  

 

Dock framgår det av respondenternas svar att det finns vissa saker som barn 

inte kan vara med att bestämma om eller att de inte får vara med och 

bestämma, genom detta så menar Cecilia och Diana att barnen lär sig hur det 

kan vara i ett demokratiskt samhälle, där alla inte alltid kan få sin vilja igenom. 

 
[…] Skulle vi låta alla barn bestämma vad de vill göra, många barn idag är ju van 

det, att jag bestämmer själv och det köper ju inte vi riktigt. För vi kan säga att nu 

är jag vuxen och nu bestämmer jag, ibland är det så alltså att man får, för det är ju 

inte demokrati att man alltid ska få sin vilja igenom, det är ju ingen demokrati för 

så funkar ju inte livet […] För jag vet inte hur mycket barnen känner att dom har 

inflytande när dom får välja och sätta upp sitt kort.(Cecilia) 

 

[…] Att de lär sig att det kan inte alltid vara rättvist, men nu är det den här som är 

samlingsvärd, nu är hon eller han som bestämmer och då får dom andra lära sig 

att lyssna och godta det som blir bestämt. (Diana) 

 

Vi tolkar citaten ovan att Cecilia och Diana menar att barn får sig en reell 

upplevelse om hur det kan vara att leva i ett demokratiskt samhälle, genom att 

inte alltid få sin röst hörd och vilja igenom.  

 

Förskollärarnas uppfattningar om hur deras roll möjliggör 
för barns inflytande och delaktighet i förskolan 

Rutinsituationer är något som våra respondenter återkommande lyfter fram 

som situationer som lämpar sig för att ge barn möjligheter till att utöva sitt 

inflytande och sin delaktighet. Det kan vara situationer så som samling, 

måltider och påklädning då barn i sådana situationer kan ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet genom exempelvis olika val.  

 

Samling 

Anna och Erika lyfter fram att om det finns några barn som inte verkar vara 

intresserad att vara med på samlingen, så förstör ju de för andra som kanske 

verkligen är intresserade. De anser att som pedagog finns det ingen anledning 

att tvinga barn att stanna kvar i samlingen. Genom att låta barnen välja att vara 

med eller inte, så har de fått inflytande över sin egen situation, menar Anna. 

Vidare säger Erika att samlingen även är ett tillfälle för barn att utöva sitt 

inflytande genom att kunna till viss del få välja innehållet. 

 



  

 

21 

 

Måltider 

Måltiderna i förskolan bjuder in till många tillfällen för barn att välja och 

därmed få inflytande och vara delaktig över sin egen situation i just 

måltiderna. Valen barn kan göra kan exempelvis vara; att välja dryck till maten 

och bestämma över sin egen tallrik, vilket vi ser blir tydligt i det Erika och 

Anna säger. 

 
Ja hur gör jag, vatten och mjölk, jag kan ju peka på vatten och mjölk, i och för sig 

ska små barn dricka mjölk sägs det men jag tycker de kan få välja det, iallafall 

någon gång. Vilket bröd vill du ha, vitt eller brunt? brukar jag ju säga då, liksom 

visa så. (Erika) 

 

Barnen bestämmer över sin egen tallrik […] vill jag ha en macka, så får de alltså 

bestämma själv. Vill jag ha frukt idag eller vill jag inte ha frukt idag? Det är 

ingenting att du ska ha en halv banan idag. Och de tar själv och får ta själv. (Anna) 

 

Dock menar Fanny att det finns en viss gräns trots allt: 

 
Jamen du valde å dricka mjölk, det var ditt val och jag väljer att dricka vatten och 

ja, jag hör att du vill ha vatten men då får du dricka upp mjölken först så får du 

vatten sedan. 

 

Påklädning 

Barn i förskolan kan ges möjlighet till inflytande vid påklädning, där de själva 

kan få uppleva om deras klädval är rätt för det rådande vädret, i stället för att 

de ska bli påtvingat kläder de inte vill ha på sig. Genom att barnen får testa 

själv vilka kläder som funkar, menar Diana och Fanny att barnen får inflytande 

över sin egen situation. När det kommer till att barn ska kunna välja kläder 

utifrån vilket väder det är, råder det delande meningar bland några av 

respondenterna om hur vida barn har kunskap om vädrets egenskaper. 

 
Men sen kan du för den delen vara flexibel, att man kan frångå saker och ting, så 

man inte går och kränker ett barn bara för att jag vill ha, jamen nu ska alla ha 

galonisar på sig och så säger ett barn ”jag vill inte” nämen då kan jag säga ”ok, 

men då får du ta konsekvensen om du blir kall och fryser, antingen går du in och 

klär på dig mer då eller så får du ta det som det är” och det är ju också ett 

inflytande och demokrati men du får också ta smällarna efter det. (Diana) 

 

”Jag vill inte ha galonbyxor, jag vill bara ha overall” eller ”jag vill inte ha en extra 

tröja” eller fingervantarna när det är jättekallt. Ibland, inte alltid men ibland 

”jamen då får du ta på dig fingervantar så får du känna om du blir kall. Nä, jag 

fryser…. Ja hur gör vi imorgon dårå? Ja, vi tar tjockare vantar. (Fanny) 

 

Erika menar att barn inte har erfarenhet om väder och behöver vuxnas stöd 

och bestämmande över vad de skall ha på sig. Dock menar Erika vidare att 

barnen kan få välja mellan olika av vuxna förbestämda plagg, och det ger 

enligt henne barnen möjlighet till inflytande. Detta blir tydligt i det Erika tar 

upp: 
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”Vill du ha den här fleecen eller den här fleecen” men du är ju ändå vuxen och du 

vet hur kallt det är ute, du vet hur blött det är ute, så att du ändå måste ha den där 

ledande rollen där, men inflytande ja, de får ju ha inflytande i det dem klarar av 

att bestämma, pågrund av att de inte har erfarenhet om vädrets makter. 

 

I citaten ovan tycks vi se att våra respondenter anser att rutinsituationer av 

olika slag kan vara ypperliga tillfällen för barn att utöva inflytande i sin 

vardag, vilket vi också tolkar kan vara bra situationer att använda sig av. Det 

framgår enligt oss att några av våra respondenter är av skilda åsikter när det 

kommer till barns förmågor att kunna välja som i ett vidare led kan tolkas som 

att barn även har olika nivåer att förstå och kunna utöva sitt eget inflytande i 

olika situationer i vardagen på förskolan. En fundering som uppkommer hos 

oss är om barn kan uppleva ett reellt inflytande genom att få välja mellan två 

förbestämda klädesplagg som pedagogen valt ut, då vi tycks oss anse att för att 

få ett reellt inflytande så ska det ej begränsas till endast två valmöjligheter då 

det i verkligheten finns fler alternativ att välja mellan. 

 

Utöver rutinsituationer kan barn ges fler tillfällen under en dag att välja fritt, 

då samtliga respondenter talar om de små valen barnen har i förskolan genom 

exempelvis att välja mellan material som finns att tillgå på förskolan eller 

vilken aktivitet de själva vill hålla på med just då. När det gäller arbetet med 

de yngre barnen så menar Erika att de absolut kan välja själva och på så sätt 

kan få ha inflytande över materialet och aktiviteten. Dock menar hon att de 

små barnen kan behöva hjälp av en vuxen att göra valet, detta genom att den 

vuxne till exempel visar på två olika penslar eller färger som barnet sedan kan 

välja mellan. Detta är något som Erika menar speglar den nivå som hon anser 

passar bäst för små barn och deras förmågor att välja. Cecilia i sin tur talar om 

att pedagogerna på hennes avdelning valt att begränsa vad barnen kan välja 

mellan för aktiviteter på morgonen, för att skapa en lugn start på dagen. 

Barnen får dock välja fritt enligt Cecilia utifrån de aktiviteter som pedagogerna 

i förväg bestämt. Utöver de förstämda aktiviteterna som pedagogerna ovan 

valt ut för att skapa en lugn start på dagen, talar Cecilia vidare om att det även 

finns fler aktiviteter under dagen som är förbestämda av pedagogerna på 

deras avdelning. För att visa barnen på vilka aktiviteter som de får möjlighet 

att välja mellan har pedagogerna valt att använda sig av ett så kallat 

pricksystem. Barnen får sedan bestämma själva vilken av de förbestämda 

aktiviteterna de vill göra. 
 

 […] ett system med prickar som sitter, det sitter cirklar vid varje miljö och olika 

antal cirklar och så har barnen kort med magneter på och så sätter dom den på 

cirkeln. Och är det fyra cirklar då, så ryms det fyra barn i den miljön, och då vet 

dom ju det att är det fullt då får jag göra någonting annat tills det blir ledigt. 

Ibland styr vi ju det utan att dom förstår att vi styr det så är det ju, därför det kan 

ju vara så att det finns två stycken och är de ihop så blir det ren kaos och då kan 

den ena få välja först och den andra få välja sist. (Cecilia) 

 

Det talas om att välja fritt eller att välja utifrån förbestämda val, vilket vi tolkar 

utifrån ovan visar på att det finns en hårfin linje mellan just fritt val och 

förbestämda val. Då respondenterna enligt oss egentligen redan har förbestämt 
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vad barnen kan välja fritt ifrån, är vi av den synen att alla fria val på vissa av 

respondenternas förskolor kan ses som pedagogers förbestämda val. Detta 

tolkar vi som att det fria valet inte existerar på dessa förskolor, vilket vi finner 

stöd ifrån det så kallade pricksystemet som presenterats i citatet ovan som vi 

anser visar just på hur barn sägs ha ett fritt val fast det i grund och botten är 

förbestämda val av pedagogerna som de får välja fritt mellan. Ännu en 

tolkning som vi gjort är att de små barnen, utifrån Erikas utsaga, måste välja 

antigen den ena eller den andra penseln alternativt färgen och inte har en 

möjlighet att få välja både alternativen eller något helt annat.  

 

Endast tre av våra respondenter kopplade under intervjuerna, barns möjlighet 

till inflytande och delaktighet till när de planerar och utvärderar olika teman, 

där de menar att arbetslaget tillsammans diskuterar just barns inflytande och 

deras delaktighet i de olika temana. Diskussionerna kan då handla om hur de 

får med just barns inflytande i det kommande temat och se tillbaka på vad 

barnen sagt och tyckt i tidigare utvärderingar. Dessa tre respondenter lyfter 

alla fram att det är vid utvärderingarna (både i arbetslaget och med barnen) 

som de kan se över vad barnen tyckt och sagt varit roligt under temat och se 

om det är något som de kan bygga vidare på eller som de kan ta med sig in i 

nästa tema. Vilket vi tycks se stärker barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet samt att deras åsikter tas till vara av pedagogerna.  

 
[…] det var jätteroligt och när man har utvärderingar och frågar varje enskilt barn 

då får de också vara med och bestämma och tycka och tänka, min röst räknas och 

det tycker jag är ett inflytande, det är inte samma som att bestämma utan det är att 

vara med och tycka och tänka (Diana) 

 

Fanny menar vidare att när det diskuteras i arbetslaget om vad de sett barnen 

göra och vad barnen har visat intresse för under temat, men även annars också, 

är tolkningar av vad de som vuxna sett eller hört. Och då menar Fanny att det 

är bra att de faktiskt arbetar i arbetslag då det ger fler chanser att flera vuxna 

sett eller hört samma sak, alltså gjort en liknande tolkning, vilket 

förhoppningsvis leder till att det som sedan tas med i kommande planeringar 

blir något som flera av barnen visat intresse för. 
 

Vi upptäckte ju under broarbetet under tekniken att barnen tycker om att bygga, 

från det här finmotoriksbygget ska vi gå vidare till lite mer grovmotorik och göra 

ett kojrum, där man kan få använda annat material (Fanny) 

 

Anna fortsätter: 

 
Jag tänkte också berätta för dig att vi hade ju dockrummet och vi hade alltid två 

pojkar som var i det rummet och de älskade att vara där, men de lekte aldrig med 

de grejer som var där. Och jag tänkte men vad… de tog alltid prinsessklänningar 

och hängde över bordet och byggde kojor. Jag gick till min kollega och berätta att 

det här inte funkar, vi måste göra något annat för det är ju kojbygge de vill ha, de 

vill inte ha dockor här. Och vi in med gamla byggklossar och vet du, de bodde där 

inne. Gud vad roligt det var! 
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Några av våra respondenter reflekterar över barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet då de planerar och utvärderar exempelvis teman. Detta tolkar vi 

det som att barns inflytande och delaktighet stärks och deras intressen tas 

tillvara och används för att dels planera nya teman alternativt göra om i 

miljöerna på dessa förskolor. 
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Diskussion 
I detta avsnitt lyfter vi fram det vi funnit är intressant i studiens resultat och 

diskuterar detta i förhållande till studiens syfte samt tidigare forskning och 

litteratur som finns framskriven i vår bakgrund. Utgångspunkten till vår 

studie låg i de funderingar vi hade kring vilka möjligheter förskollärare skapar 

för att barn ska få utöva inflytande och delaktighet samt hur vida det som barn 

ges möjligheter till är tillräckligt för att uppnå de mål som finns framskrivna i 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Utifrån dessa funderingar blev vårt syfte att 

beskriva förskollärares uppfattningar om barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet samt hur förskollärare uppfattar sin roll för hur de skapar 

möjlighet för barn att utöva inflytande och delaktighet i förskolan. Vi avslutar 

vår diskussionsdel med avslutande reflektioner och förslag till vidare 

forskning. Vi vill uppmärksamma att vi som tidigare kommer att fortsätta att 

använda begreppen inflytande och delaktighet som synonyma, då våra 

respondenter samt den tidigare forskning vi tagit del av ser de som entydiga 

begrepp. Dock vill vi förtydliga att vi inte menar att alla använder dessa 

begrepp på detta sätt utan kan i stället se dessa som två skilda begrepp med 

olika innebörder.  

 

I studiens resultat framkommer att pedagogers barnsyn ligger till grund för 

hur barn ges möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Vi tycks 

kunna utläsa våra respondenters barnsyn utifrån hur deras utsagor angående 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet genom bland annat 

rutinsituationer så som samling, måltider och påklädning. En av våra 

respondenter uttrycker att när de ska gå ut på förskolan, så menar hon att barn 

inte klarar av att bestämma själv vad de ska ha på sig för kläder. Då barn enligt 

respondenten inte besitter kunskapen om vädrets egenskaper och påverkan, 

vilket respondenten i sin tur menar leder till att barn är i behov av stöd från 

vuxna och att vuxna tar på sig ansvaret. När respondenten talar om att barn 

inte besitter kunskap om vädret och därför inte får välja sina egna kläder, kan 

det uppfattas som att respondenten ser barn som not yets (Arnér, 2006), då 

barnet inte ses som fullständig förrän den är vuxen, vilket även stämmer 

överrens med det Johannesen och Sandvik (2009) benämner som bristdiskurs, 

vilket innebär att man ser barns brister och inte deras kompetenser. När vuxna 

ser barn som kompetenta så menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att barn 

kan och redan vet mycket, vilket även benämns som kompetensdiskurs 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Om barn ses som kompetenta så menar Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) att pedagoger har en syn att barn har en lust att lära 

och är nyfikna av sig. Utifrån vårt resultat upplever vi att några av 

respondenterna ser barn som kompetenta (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) 

genom att vid påklädningssiutationer låta barnen själva få uppleva om deras 

klädval är rätt för det rådande vädret och på detta sätt kan lära sig om vädrets 

egenskaper och påverkan samt att de genom detta får inflytande över sin egen 



  

 

26 

 

situation.  Vidare menar respondenterna att samlingar och måltider är 

situationer på förskolan som innehåller goda möjligheter för barn att utöva 

inflytande och delaktighet, då exempelvis barnen i samlingen kan vara med 

och bestämma dess innehåll, vilket kan vara ett sätt att arbeta med barns 

inflytande och delaktighet. Däremot visar tidigare forskning på att samlingar i 

förskolan och dess innehåll oftast är förbestämda av pedagoger, vilket kan 

begränsa barns möjligheter att utöva inflytande och delaktighet menar Emilson 

(2008). Även måltider är situationer som kan styras av pedagoger som 

exempelvis tvingar barn att äta upp maten de har på tallriken, då pedagoger 

anser att de vet bättre än barnen om vad barnen behöver och inte behöver 

(Johansson, 2003). Vuxnas barnsyn som kan vara antingen medveten eller 

omedveten, alltså hur de bemöter och ser på barn, är något som dels visar sig 

genom hur den vuxne förhåller sig gentemot barn samt hur denne väljer att 

utforma verksamheten (Arnér, 2006; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Slutsatsen i 

detta är att när pedagoger planerar sina verksamheter, så utgår de från sin 

barnsyn vilket i sin tur kan speglas i hur mycket barn ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan.  

  

Utifrån vårt resultat går det att utläsa att respondenterna styr barn i exempel 

olika val de får göra, vilket vi tycks se även visar på vilken roll pedagogerna 

valt att inta när de möjliggör för hur mycket inflytande och delaktighet barn 

har i förskolan. I sin tidigare forskning talar Dolk (2013) om olika sätt att 

använda sig av val under kontrollerade former, där barn får möjlighet till 

inflytande och delaktighet genom att exempelvis använda valkort och 

aktivitetskort. Samtliga respondenter uttrycker att de använder sig av olika 

valmöjligheter, så som valkort och aktivitetskort eller andra liknande varianter 

av val, som ett sätt att låta barn få utöva sitt inflytande och sin delaktighet då 

de genom dessa val får vara med och välja vad de vill göra under dagen. En av 

respondenterna talar om ett så kallat pricksystem som kan användas på 

liknande sätt som valkort och aktivitetskort. Med pricksystem menar 

respondenten att varje miljö som är valbar att vara i har kort formade som 

cirklar uppsatta, som barnen sedan kan sätta upp sitt eget kort för att få vara i 

den miljön. Genom att använda ett sådant pricksystem har pedagoger 

förbestämt hur många barn som anses vara lämpliga att vistas samtidigt i 

dessa miljöer. Detta kan enligt Dolk (2013) leda till att den som får välja sist får 

mindre valmöjligheter att välja mellan alternativt får ta den aktivitet som blir 

över och på så sätt inte får välja alls. Vidare menar Dolk (2013) att pedagoger 

genom att använda sig av olika valsystem, skapar en indirekt styrning av 

barnen, då de bestämmer vilka aktiviteter som barnen får välja mellan samt 

hur många barn som får vara med vid varje aktivitet. Något som även stöds av 

det Westlund (2010) lyfter fram om de små valen i förskolan. Dessa små val 

kan leda till en problematik enligt Westlund (2010), då pedagogerna redan satt 

upp ramar för vad barnen kan välja mellan vilket hon menar inte är demokrati. 

En av våra respondenter talar också om de små valen som en möjlighet för de 

yngsta barnen att få utöva inflytande, då inflytande för små barn, enligt 

respondenten, exempelvis är när barn med hjälp och stöd av en vuxen får välja 

mellan två alternativ som visas för dem. Detta menar Olofsson (2010) blir en 
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typ av skendemokratisk valmöjlighet, då barnet tror att den fått välja fritt, fast 

att de endast fått välja mellan två förbestämda alternativ. Genom att låta barn 

välja mellan begränsade valmöjligheter, såsom ovan där barnet fick välja 

mellan två förbestämda alternativ, så styrs de in i något som en annan 

människa har kontroll över (Olofsson, 2010). Detta är något som vi i vårt 

resultat fick syn på exempelvis genom när ena respondenten berätta om att 

barnen en dag fick välja och rösta mellan olika böcker som sedan skulle läsas 

högt ur på samlingen. Genom att barnen fick välja vilken bok som skulle läsas 

på samlingen (som beskrivs ovan) så kan det ses som att pedagogen bemöter 

och samtalar med barnen på ett tillgängligt sätt, något som Emilson (2008) 

benämner som svag lärarkontroll och som i sin tur leder till att barns möjlighet 

till inflytande ökar. Dock kan det även ses som att pedagogen styr och 

kontrollerar situationen, som i sitt fall benämns som stark lärarkontroll 

(Emilson, 2008), då barnens möjligheter till inflytande och delaktighet till viss 

del begränsas då pedagogen förbestämt vilka böcker som det skulle väljas 

mellan. Det som beskrivs ovan visar på att det inte är att pedagoger har 

kontroll utan hur pedagoger använder sig av kontroll, för att eventuellt reglera 

och styr.  

 

Det är pedagoger som styr och utövar makt på ett medvetet eller omedvetet 

sätt samt att det är de som organiserar verksamheten vilket, enligt Åberg och 

Lenz Taguchi (2005), leder till hur mycket inflytande och delaktighet barn kan 

få under en dag på förskolan. Detta skulle kunna ses i samband med vårt 

resultat då samtliga respondenter upplever att de arbetar med att ge barn 

möjligheter till inflytande och delaktighet över sin vardag men att barn inte 

alltid kan vara med och bestämma i alla situationer. Men det gör inget att barn 

inte alltid kan vara med och bestämma menar en av respondenterna då det i 

sin tur visar barnen hur det är att leva i ett demokratiskt samhälle, där 

människor inte alltid får sin vilja igenom. Det framstår för oss utifrån 

respondenternas uttalanden att människor i ett demokratiskt samhälle har 

inflytande men kanske inte ett reellt inflytande på beslut som de inte har 

kompetens till att ta, vilket kan liknas vid att barn i förskolan inte alltid har 

reellt inflytande över verksamheten heller (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) men 

dock har de inflytande över det som de besitter kompetenser över. I vårt 

resultat framgår det av samtliga respondenter att det är viktigt att arbeta med 

barns inflytande och delaktighet men att det även till viss del kan vara svårt att 

omvandla inflytande och delaktighet i praktiken, hur och vad barn kan ha 

inflytande över och vara delaktiga i. Utifrån vad vårt resultat och vad tidigare 

forskning visar på så tycks vi se att hur mycket barn ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan ligger i hur pedagoger ser 

och förhåller sig till barn och att deras barnsyn ligger till grund för dessa 

möjligheter. 

 

Avslutande reflektion 

Utifrån vårt resultat och tidigare forskning finner vi att våra respondenter 

visar på att de skapar möjligheter för barnen på deras förskolor att utöva 
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inflytande och delaktighet men att inflytandet och delaktigheten skiftar i sin 

utformning beroende på vilken barnsyn pedagogen har. Situationer som är 

kopplade till barns inflytande och delaktighet som vi i vårt resultat kunde 

utläsa var till exempel rutiner i verksamheten och barns val av olika 

aktiviteter. Förskollärarnas förhållningssätt visade sig ha en stor del i hur 

verksamheterna utformats när det gäller hur mycket alternativt lite barn får 

möjlighet till att utöva inflytande och delaktighet i sin vardag, vilket vi kunde 

se en koppling till hur förskollärarna använde sig av så kallad maktutövning, 

som kan ha både en medveten eller en omedveten karaktär.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie endast fått svar på hur respondenterna uppfattar och 

beskriver hur de skapar möjligheter för barn att utöva inflytande och 

delaktighet i deras verksamheter, som ett resultat av att vi i vår studie använt 

oss intervjuer som metod. Det vi känner skulle vara intressant att forska vidare 

kring är om det respondenterna talat om i denna studie även visar sig i 

verkligheten. Genom att även använda observation som metod, så kan man ta 

svaren från intervjuerna och jämföra dem med vad några observationer av 

samma respondenter skulle visa för att på detta sätt se om respondenterna 

verkligen gör det som de säger att de gör.  

 

Tack! 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som med sitt deltagande gjort 

denna studie möjlig och tack vare deras svar så känner vi att de gett oss bra 

tankar och idéer kring arbetet med barns inflytande och delaktighet som vi nu 

tacksamt kommer att ta med oss i framtiden. Vi vill även tacka vår handledare 

Staffan Löfquist som under hela arbetets gång stöttat oss i vårt skrivande och 

alltid varit lättillgänglig för önskad respons och bolla idéer med. Tack! 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
 
Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter på Mittuniversitetet i Härnösand som skriver 

ett examensarbete, där vi intresserar oss för förskollärares uppfattning kring 

vardagen i förskolan.  

 

Som överrenskommet vid telefonkontakten så kommer intervjun att ske 

[Datum, tid & plats]. Inför intervjun önskar vi att du funderar kring hur en dag 

kan se ut hos er och hur dagen organiseras.  

 

Vi vill än en gång göra dig uppmärksam på att intervjun kommer att spelas in 

med hjälp av en diktafon. Detta är för att säkerhetsställa det som återges blir så 

korrekt och sanningsenligt som möjligt. Det som kommer fram under intervjun 

gällande platser, identitet, personer etcetera, kommer förbli konfidentiellt och 

endast användas av oss i utbildningssyfte. Med andra ord, fiktiva namn 

används vid återberättande och framställandet av det som sagts i intervjun. 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss via telefon eller mail. 

 

Elina Larsson – [mailadress, telefonnummer] 

Jane Ljungström - [mailadress, telefonnummer] 

 

Tack för din vilja att medverka i vår studie, vi ser framemot att ses! 

Med vänliga hälsningar Elina och Jane 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Namn och ålder 

Yrkesverksam sedan 

Förskollärare hela tiden 

Anställd sedan (på nuvarande arbetsplats) 

Deltagit i fortbildning 

Flera? Ge gärna förslag på vilka 

Huvudfrågor (teman) med förslag på följdfrågor.  

Berätta gärna hur en vanlig dag/vardag ser ut hos er här på förskolan. 

Vad innebär begreppet demokrati i förskolan för dig?  

Hur upplever/uppfattar du demokrati i förskolan? Demokrati för barnen? 

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det?  

Vad innebär begreppet inflytande i förskolan för dig? 

Hur upplever/uppfattar du inflytande i förskolan? Barns inflytande i 

förskolan? 

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det? 

Vad innebär begreppet delaktighet i förskolan för dig? 

Hur upplever/uppfattar du delaktighet i förskolan? Barns delaktighet i 

förskolan? 

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det? 

Upplever du att ni här på förskolan arbetar med demokrati och sådant som 

hör demokrati till?  

Om ja, på vilket sätt? Ge gärna exempel på situationer. 

Om nej, vad kan det bero på? Kan du se vad ni skulle kunna göra för att arbeta 

med barns demokrati?  

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det? 

Upplever du att ni här på förskolan arbetar med barns inflytande?  

Om ja, på vilket sätt? Ge gärna exempel på situationer. 

Om nej, vad kan det bero på? Kan du se vad ni skulle kunna göra för att arbeta 



  

 

 

med barns inflytande? Ge gärna exempel. 

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det? 

Upplever du att ni här på förskolan arbetar med barns delaktighet?  

Om ja, på vilket sätt? Ge gärna exempel på situationer. 

Om nej, vad kan det bero på? Kan du se vad ni skulle kunna göra för att arbeta 

med barns delaktighet? Ge gärna exempel. 

Kan du utveckla det? Vad menar du med det? Du sa tidigare xxxx, skulle du kunna 

fördjupa det? 

 

 

 


