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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för vilka möjligheter 

och hinder som kan finnas för barns inflytande i förskoleklassens klassrum ur 

pedagogens perspektiv, samt hur barns lärande kan se ut i relation till 

inflytande. För att få en inblick i hur pedagoger förstår barns inflytande har en 

brevstudie gjorts med särskilt utformade frågor där pedagogerna med egna 

ord svarat på dessa frågor som sedan har analyserats och sammanställts till ett 

resultat. Resultatet skrivs fram som en manifest innehållsanalys där resultatet 

presenteras utifrån de verkansaspekter som framkommit som svar i 

brevstudien gällande vad som kan påverka om inflytande ges utrymme eller 

inte. I slutet av studien så diskuteras resultatet mot vad forskningen säger då 

enligt den forskning vi har tittat på är begreppet inflytande ett svårdefinierat 

begrepp som står i synonym med begreppet delaktighet 

 

Nyckelord: inflytande, förskoleklass, pedagoger, lärandeprocess, klassrum, 

möjligheter 
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Förord 

 

Det har varit en rolig och givande process att få göra denna brevstudie i vårt 

examensarbete, hela utbildningen känns som den har legat till grund just för 

detta ändamål. Att skriva om inflytande kändes självklart då vi hoppas att bli 

pedagoger där barns inflytande kommer att ligga i fokus. Det är lätt att läsa om 

detta men inser att det är många faktorer som kan påverka hur arbetet med 

inflytande kommer att se ut i verksamheten. Det har varit ett stöd att ha 

Catarina Arvidsson som handledare, som har hjälpt och stöttat oss genom 

denna process.  
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 Inledning  
 

Barns rätt till inflytande är idag ett omtalat ämne som skrivs fram både i 

styrdokument för förskola/skola samt i FN:s konvention om barns rättigheter. 

Westlund (2010) skriver att barns inflytande är och bör vara en 

uppmärksammad fråga i förskole/skolsammanhang. Barnombudsmannen 

(2015) har i en publikation lyft varför inflytande för barn och unga är av vikt. 

Han menar att delaktighet och inflytande har stor betydelse för en persons 

självförtroende, utveckling och skapar en meningsfullhet att man är värd 

något, att man har en åsikt att tillföra och att individen har möjlighet att 

förändra. Delaktighet kan ge en känsla av att bli respekterad och är som mest 

viktig i barn och ungdomsåren. Barn ska idag få rätt att bestämma kring frågor 

som rör barnet själv och barn idag räknas som medkonstruktörer eller agenter 

i sitt eget lärande. I skolverkets styrdokument finns riktlinjer för hur barns 

inflytande ska arbetas med, vilka krav som ställs på pedagoger för ett 

demokratiskt förhållningssätt. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 

2011) står det också att förskolan skall lägga grunden för att barnen ska förstå 

vad demokratibegreppet innebär, samt att arbetslaget ska verka för att det 

enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i 

förskolan. Detta enligt Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) kan ses som 

motsägelsefullt då inflytande inte är en självklarhet i skolan då grupperna kan 

vara stora. Dock ställs högre krav på äldre elever kring eget ansvar över sina 

studier för att kunna nå målen. I styrdokumentet Lgr11 för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) till skillnad från 

styrdokumentet för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2011) lyfts barns inflytande 

mer som fokuserat på barns ansvar över sina egna studier istället för 

inflytande över sin vardag. Den svenska förskolan vilar på en värdegrund och 

denna värdegrund har enligt Arnér (2009) både en demokratiskt och moralisk 

karaktär. Värdegrunden handlar om respekt för människans okränkbarhet, 

individens integritet, individens frihet och alla människors rätt till lika värde.  

Genom barns inflytande kan en viss otrygghet hos pedagogerna skapas då 

deras arbetsuppgift inte längre endast är fokuserad på omsorg och att mata 

barnen med kunskap utan idag läggs det centrala arbetet på det individuella 

barnets kunskapssökande där barnen är medskapare i och för sin egen 

utveckling. Arnér (2009) betonar att driva en process kring barns inflytande 

krävs utvecklingsarbete och ifrågasätta föregivettagna perspektiv.  
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Som pedagog bör man reflektera över sin syn på barns inflytande och i många 

situationer där inflytande ges utrymme är valen oftast redan bestämda av 

pedagogen så kallad skendemokrati vilket Westlund (2010) tar upp. 

Bakgrunden till vårt valda problemområde uppkom under en av våra 

verksamhetsförlagda utbildningar där barns inflytande inte alltid var givet och 

barnen hade mindre möjligheter att påverka sin tillvaro i olika situationer. 

Barn, så som vi har erfarit, får större möjlighet till att göra klart påbörjade 

arbeten i förskolan, men att detta inte ges lika stor möjlighet i förskoleklassen. 

Fokus låg på pedagogens perspektiv på barns möjligheter till inflytande men 

även vilka hinder som kan finnas för inflytande enligt pedagogerna. Det finns 

mer forskning gällande barns inflytande i förskolan till skillnad från barns 

inflytande i förskoleklass, därför är detta område extra intressant att beröra då 

enligt egna erfarenheter ges barns möjlighet till inflytande större utrymme i 

förskolan. 

Förskoleklass till skillnad från den obligatoriska skolan är relativt fri då 

pedagogerna har större möjlighet att utforma verksamheten tillsammans med 

barnens viljor vilket inte ges samma möjligheter i skolan men förskoleklassen 

är en grund för kommande skolgång, vilket sätter ett annat perspektiv på 

pedagogers förhållningssätt. Ackesjö & Persson (2010) skriver om arbetet i 

förskoleklassen som skolförberedande utifrån två förhållningssätt, dels som en 

tillvaropedagogik och dels som en framtidsorienterad pedagogik. Det gäller att 

pedagogen har på sig de pedagogiska glasögonen för att se ett barns 

perspektiv och försöka få fram vad barnet egentligen vill förmedla. Att arbeta 

med inflytande gäller det att se alla barn och att alla barn ska ges samma 

förutsättningar när det gäller inflytande. 

Arnér (2009) betonar att det kan uppfattas som både hotfullt och utvecklande 

att barn får inflytande i förskolan men att låta barn ha inflytande och att barn 

får göra sig hörda är många gånger en ovana för pedagogerna, det kräver att 

man tar barnen på allvar. Det är detta som gör det här problemet så intressant 

samt viktigt att studera, att genom pedagogens perspektiv få tillgång till ny 

kunskap och nya tankegångar kring barns inflytande. Hur ser pedagoger på 

barns möjligheter till inflytande? Med denna studie hoppas vi att läsaren kan få 

en djupare förståelse för hur pedagoger ser och förstår vikten av barns 

möjlighet till inflytande.   
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Bakgrund 
I denna del kommer vi att redogöra för vad forskningen säger om barns 

inflytande och pedagogers erfarenheter kring inflytande i förskoleklass. 

Avsnittet är uppdelat i olika beröringsområden gällande inflytande. 

 

Urval 

Vi har valt att titta på tidigare forskning gällande pedagogers syn på barns 

möjligheter till inflytande ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi ville ha med 

styrdokumenten, Lgr11 och Lpfö 98 (Skolverket, 2011) som är skolverkets 

regelverk för att kunna se vad dessa säger om inflytande i förskola och skola. 

Vi har använt oss utav artiklar, avhandlingar och litteratur samt egna 

erfarenheter. 

 

Inflytande som begrepp 

 

Arnér & Tellgren (2006) förklarar begreppet inflytande som att barnen skall 

ges en reell möjlighet att påverka sin egen situation, jämfört med begreppet 

delaktighet som författarna tolkar som att inkluderas i något som redan är 

bestämt av pedagogerna. De lyfter att det är av vikt att man som pedagog 

problematiserar begreppen delaktighet och inflytande då det inte finns någon 

tydlig definition av dessa begrepp i förhållande till barn och den makttillvaro 

som kan prägla deras vardag. För att medvetandegöra sin syn på begreppet 

inflytande som pedagog så måste begreppen barnperspektiv och barns eget 

perspektiv medvetandegöras. Arnér (2009) skriver att dessa perspektiv har 

diskuterats mycket i utvecklingsarbete och det finns många skäl som ligger till 

grund för att dessa uppmärksammas, till exempel om barn har en chans att 

komma till tals i vårt nuvarande samhälle. Hon skriver att begreppet 

barnperspektiv är komplext och mångtydigt vilket gör det svårt att få ett 

tydligt grepp om det. Ett barnperspektiv måste den vuxne välja för den vuxnas 

perspektiv är det naturliga valet. Arnér skriver också för att inta ett barns 

perspektiv måste en förståelse för hur barn uppfattar sin omvärld att finnas, 

detta kan göras genom att se vad barnen intresseras sig för och vad barnet 

riktar sin uppmärksamhet mot. Författaren kallar denna förståelse för barns 

livsvärld.  
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Arnér (2009) förklarar begreppet inflytande som att barn skall ha möjlighet att 

påverka sin vardag på ett påtagligt sätt vilket Tullgren (2004) uttrycker en 

liknande uppfattning om. Vuxna har en makt att välja om barns röster har en 

möjlighet att göra sig hörda eller inte, det vill säga att vuxna har ett visst 

tolkningsföreträde. 

 

Barns rätt till inflytande 

 

Arnér & Tellgren (2006) skriver att barn ofta bara tar för givet att vuxna 

bestämmer och ifrågasätter inte, trots att barnen vill ta mer ansvar och ha 

inflytande över olika situationer. Den som har den naturliga makten är den 

vuxne, vilket leder till att barnen tar förgivet att det är pedagogerna som 

bestämmer.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) anser att barns rätt och möjlighet till 

delaktighet bör ses som ett värde och att barns perspektiv bör tas i beaktning. 

Med ett värde menas att genom barns inflytande kan man som pedagog få ta 

del av barnets perspektiv på hur barn uppfattar sin tillvaro. Författarna skriver 

att barn ska få samma respekt som vuxna och att inflytande innebär att barn 

ska bli delaktiga i både ord och handling. Det finns etiska riktlinjer gällande 

barns delaktighet där det skrivs fram hur barn ska ha rätt uttrycka sig kring 

olika frågor gällande barnet själva och deras vardag. Dock skrivs det fram att 

denna delaktighet beror på barnets mognad. Barn ska också ha rätt i både 

förskola och skola att förmedla sina känslor genom olika uttrycksformer för att 

hävda sina ståndpunkter. Pramling, Samuelsson & Sheridan (2003) menar att 

ha inflytande är en laglig rättighet men är inte en självklarhet då skolan är 

reglerad genom läroplaner, regler och struktur vilket kan leda till mindre 

inflytande på grund av de olika målen som eleverna skall uppnå vilket ställer 

vissa krav på pedagogerna. Vidare menar författarna ovan att inflytande är en 

grundförutsättning för barns möjligheter att vara delaktig i beslutsprocesser 

precis som i de pedagogiska processerna så som samlingar, måltider och fria 

aktiviteter.  Arnér & Tellgren (2006) precis som Arnér (2009) säger, för att barn 

ska få inflytande krävs kunskap, träning och medvetenhet kring barns 

möjlighet till inflytande och för att det ska bli en integrerad del i verksamheten 

krävs ett förhållningssätt där inflytande alltid finns i åtanke. Arnér (2009) 

skriver att barns rättighet att göra sig hörda precis som alla 

samhällsmedborgare, skrivs fram tydligt i såväl barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet, 2006) som i styrdokumenten för förskola (Lpfö 98) och 

skola (Lpo 94).  
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Arnér (2009) betonar, precis som Tullgren (2004) att vuxna har 

tolkningsföreträde att välja om barns röster ges utrymme för inflytande eller 

inte. Westlund (2010) lyfter att skolväsendet har ett extremt viktigt uppdrag 

där barn redan som små måste ges intresse för ett aktivt deltagande i 

samhället. Beroende på hur pedagogen ser på barn och barndom ur ett 

samhällsperspektiv tillskrivs barnet ett demokratiskt inflytande. Hur mycket 

inflytande ett barn tillges kan bero på hur pedagogen ser på barnet som en 

medborgare med demokratiska rättigheter och rätten att fritt få uttrycka sig. 

Flurry & Burns (2005) har i sin studie undersökt hur barns relation till sina 

mödrar påverkar barns lust att utöva inflytande. Studien genomfördes med 

urval av en större mängd personer med olika bakgrund som fick svara på en 

enkät. Resultatet visade på att ju mer utrymme för inflytande som barnen ges 

desto mer vill de utöva. 

Ärlemalm-Hagsér (2012) i sin artikel om lärande för hållbar utveckling i 

förskolan skriver frågor kring rättvisa, likavärde och hur rättvisa ska kunna 

genomföras och betonar att detta viktiga områden att beröra. Qvarsell (2005) 

anser att barn är framtidens aktörer i förhållande till det kunskapsinnehåll som 

förskolan och skolan delar med sig under barnets skolgång vilket gör att 

förskolan som grund för framtida skolgång får ett enormt ansvar att se till att 

barn vågar utöva inflytande även i äldre åldrar. 

 

Pedagogers ansvar till inflytandemöjligheter under 

lektionstid 

 

Ackesjö (2011) har i sin studie studerat förskoleklassen och sett att lärare i 

förskoleklass arbetar med barns intressen och delaktighet som fokus. Vidare i 

sin studie så genomförde hon seminarium med pedagoger och samtal där 

pedagogerna skulle reflekterat över givna teman gällande inflytande. Som 

pedagog i förskoleklassen finns större möjligheter att styra över verksamheten 

och att barns förmåga och nyfikenhet är stomme för sin utformning av 

verksamheten. Ackesjö lyfter också att förskoleklassen är en viktig arena för 

barns skolförberedelse och kan ses som den oas där lek och omsorg får störst 

plats, slutsatsen i hennes studie påvisar att utifrån barnets eget perspektiv är 

vuxenledd undervisning inte det som dominerar verksamheten. 

Förskoleklassen ses som mindre skolifierad, barn får leka och lära i egen takt. 

Arnér (2009) menar att som pedagog måste man reflektera över sin 

professionella syn på barns inflytande.  
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Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) för att göra sig hörda och ges 

möjlighet måste vuxna se, lyssna och tolka barn vilket kräver kunskap om 

barns utveckling och lärarande i kombination med en kunskap om barns 

möjligheter och förutsättningar. För att närma sig barns perspektiv krävs ett 

förhållningssätt där barns inflytande tas till vara och används som ledstjärna i 

olika pedagogiska sammanhang vilket leder till ett reellt inflytande för barnet. 

För detta förutsätts att barns agerande tas på allvar.  

Arnér (2009) precis som Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) säger, krävs 

det att pedagogerna har ett genuint intresse för barns tankar och åsikter vilket 

leder till att relationen mellan vuxna och barn stärks. Westlund (2010) betonar 

att det finns olika många sätt för barn att utöva inflytande så som att låta barn 

vara med och bestämma, fråga dem vad de tycker, låta dem vara med och 

diskutera samt ta barns initiativ och idéer på allvar. Selberg (1999) har ur sin 

studie kring elevers inflytande i sitt eget lärande kommit fram till slutsatsen att 

hur läraren förhåller sig till elevers inflytande får en avgörande roll i elevernas 

skolvardag. Det är hur läraren skapar förutsättningar för inflytande som 

avgörande för hur det kommer till uttryck. Hon betonar också att där tiden ges 

utrymme leder också till att eleverna får mer tid till sitt eget arbete.  

Detta resultat fick hon fram i sin studie som hon arbetade med under en tre års 

period där hon genomförde deltagande observationer, intervjuer och enkäter 

med över 300 elever. Qvarsell (2011) betonar att för att demokrati ska uppstå 

och att barns inflytande ska få rum krävs det att vuxna och barn är med i 

öppna situationer tillsammans på samma villkor.  

Arnér (2009) lyfter att pedagogerna har ett ansvar i sitt uppdrag att se till att 

barn ges möjlighet till inflytande som en individ på lika villkor som de vuxna. 

Barn har också en väg att visa som de vuxna inte kan se och ta del av utan 

barnens hjälp och det är därför inflytande är så viktigt för barns utveckling och 

självkänsla.  Vygotskij (1999) menar att reflektera som pedagog tillsammans 

med andra pedagoger är viktigt för att tillägna sig nya kunskaper, tanken med 

reflektion är att förnya sitt tänkande från givet tagna föreställningar. Genom 

att konfronteras med någonting nytt så sker en personlig reflektion där ens 

föreställningar om något ställs mot det nya vilket leder till nya insikter och nya 

tankegångar. 
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Pedagogers erfarenheter kring inflytande 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att förstå det pedagogiska arbetet som 

demokratiskt måste barnens erfarenheter och upplevelser utanför skolans 

väggar också ses som viktiga. Beroende på vilken barnsyn pedagogen har och 

vilken möjlighet man ger barnen för inflytande ju mer nyfiket blir barnet att 

upptäcka ny kunskap. En större medvetenhet där pedagoger ger barnen 

möjligheter på deras väg desto större lust har de att lära.  

Pedagogerna bör ha barnens frågor i fokus, lyssna på barnen, resonera samt att 

utmana barnen vidare vilket leder till en känsla av inflytande hos barnen. 

Westlund (2011) har i sin studie tittat på pedagogers arbete med barns 

inflytande och hur de arbetar med att barnen ska få mer inflytande i 

verksamheten. Inflytandet sker när barnen får vara med och välja vilka 

aktiviteter som skall göras och att de får vara med, planera miljön och vilket 

material som köps in enligt pedagogerna som var med i studien. Pedagogerna 

känner ofta att de har ett krav över sig från bland annat föräldrar eller på 

grund av personalbrist vilket leder till att möjligheterna till inflytande minskar. 

Gannerud & Rönnerman (2007) har också precis som Westlund (2011) i sitt 

forskningsprojekt kommit fram till att hur mycket inflytande som kan ske 

påverkas av skolans organisation och ekonomiska möjligheter med tanke på 

barn i behov av stöd, mångkultur, tidsbrist samt personalbrist. 

Westlund (2011) tar även upp i sin studie att barns inflytande ges positiv effekt 

av att uppmuntra att kommunicera med sina kamrater vilket även är 

gynnsamt för kamratkulturer, hon genomförde sin studie på två förskolor där 

de aktivt arbetade med inflytande och var intresserade av detta ämne. 

Westlund genomförde observationer under en period där hon skrev ner 

fältanteckningar och intervjuer med de pedagoger som arbetar på de 

avdelningar som studien gjordes.  

Gannerud & Rönnerman (2007) har intervjuat pedagoger där det framkommit 

att samtalet är ett bra pedagogiskt verktyg som kan leda till inflytande och 

social kompetens. Pedagogerna i författarnas forskningsprojekt menar att 

administrativa uppgifter i exempelvis samlingar så som närvarokontroll, 

insamling av böcker och annat som ingår i de administrativa uppgifterna ger 

mindre utrymme för barn att göra sig hörda, det vill säga att tiden styr barns 

möjlighet till inflytande. Arnér (2006) har i sin avhandling sett att pedagogerna 

medvetet har ändrat sitt förhållningssätt till ett mer medvetet förhållningssätt 

gällande barns initiativ och deras möjligheter till inflytande. Detta har lett till 

att de möter barnen på ett annat sätt än vad de tidigare gjort.  
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Det nya förhållningssättet har ändrats på ett sådant sätt som har gynnat 

pedagoger och barn, hos barnen har det skapat större kreativitet och en 

djupare koncentration i det de gör. För att det ska bli en möjlighet för barnen 

att få inflytande i verksamheten så hänger det på pedagogernas ansvar, 

självinsikt, förhållningssätt och kunskap. Ett allt för styrande bemötande mot 

barnen hindrar deras möjligheter till inflytande. Ackesjö & Persson (2010) 

skriver i sin artikel att forskningsresultat och utvärderingar visar på att 

förskoleklassens verksamhet är på väg att skolifieras det vill säga, 

pedagogerna använder sig av en mer framtidsorienterad pedagogik.  

Författarna anser att förskoleklassen är en brygga som ligger i gränslandet 

mellan förskola och skola vilket sätter förskoleklassverksamheten i ett 

dilemmaperspektiv. Detta kan leda till att barns inflytande får mindre 

utrymme eftersom den tillvaropedagogik som förskoleklassen arbetar efter 

ställs i relation till den framtidsorienterade pedagogiken som Ackesjö & 

Persson skriver om. 
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 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta stycken pedagoger ser och 

förstår begreppet barns inflytande under lektionstid i förskoleklassen utifrån 

frågor i en brevstudie gällande detta ämne, men också för att se vilka hinder 

som kan finnas för att inflytande ges mindre utrymme för barnen i 

klassrummet.  

 

 



  

 

10 

 

 Metod   
  

 

I detta metodavsnitt skrivs det fram vilken metod vi valt att använda oss utav 

och varför samt hur vi tänkt kring vårt urval av deltagare i studien, varför vi 

valde just dessa personer. Även val av analys redogörs i denna metodavsnitt. 

 

Urval 

Urvalet av respondentpersoner för vårt syfte med studien gjordes genom ett 

målinriktat urval som Bryman (2002, 2011) förklarar som ett urval som sker 

genom att välja personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Detta urval 

av samplingsteknik är av det strategiska valet där ett försök att skapa 

överenstämmelse mellan forskningsfrågor och urval finns. Vi valde barns 

möjligheter till inflytande ur ett pedagogperspektiv i förskoleklassen som vårt 

problemområde där pedagogerna fick med egna ord beskriva hur de förstår 

inflytande i relation till deras lärande i klassrummet. Urvalet vi gjorde 

grundades i att få fram en djupare förståelse för hur pedagogerna ser på barns 

inflytande i förskoleklassen. Då barns inflytande finns med som mål i 

styrdokumenten är inflytande något som pedagoger medvetet bör arbeta med. 

De pedagoger vi tillfrågade för studien valdes för att de är verksamma inom 

vårt problemområde och kunde bidra med kunskap om ämnet för att komma 

vidare. 

 

 

Genomförande  

Vi började med att prata ihop oss om vilken metod som vi ansåg var 

lämpligast för vårt syfte och kom fram till att utföra brevstudie var en metod 

som passade bra för ett försök till ett så djupt och bra resultat som möjligt men 

också på grund av att detta var en ny metod för oss som även kändes relevant. 

Denna metod kändes lämplig för syftet då vårt problemområde låg på hur 

pedagogerna såg på barns inflytande. Vi inser dock att det finns en risk att inte 

få in tillräckligt med svar för att få ett så utförligt och rättvist resultat som 

möjligt, vilket kan leda till att det blir en ”jakt” på svar från pedagoger som 

inte har svarat på brevstudien.  
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Att använda brevstudie som metod kan vara en bra möjlighet att få svar på hur 

pedagogen förstår barns möjligheter till inflytande då de får beskriva och svara 

med egna ord på sin syn kring barns inflytande. Vi valde att genomföra en 

kvalitativ undersökning och en manifest innehållsanalys. Trost (1993, 2005, 

2010) förklarar kvalitativa metoder som att undersökaren ställer enkla och raka 

frågor med utgångspunkt för att få ett så komplext svar som möjligt. En 

kvalitativ metod är till för att förstå och hitta mönster. Att hitta ett mönster i 

pedagogernas svar är avgörande för att denna studie kan ske. Vi ser att minst 5 

svar kommer att behövas för att kunna sammanställa och analysera materialet. 

Utan detta anser vi att ett mönster troligtvis inte kommer att kunna urskiljas 

för ett replikerbart resultat. Ett försök av standardiserade frågor är något som 

vi använde oss utav för att få in så utförliga svar som möjligt och för att se 

mönster och skillnader i svaren. Genom standardiserade frågor till alla 

medverkande ökar tillförlitligheten och trovärdigheten då alla får samma 

frågor i samma ordningsföljd utan en större förklaring med samma 

förutsättningar. Reliabilitet som Kvale & Brinkmann (2009) förbinder till 

forskningsresultatets tillförlitlighet innebär att ett resultat kan reproduceras 

vid senare tillfällen av andra forskare och om personerna i studien ändrar sina 

svar om en annan forskare genomför studien. 

Problemformuleringen är av stor vikt då det är avgörande för vilken litteratur, 

vilka frågor som man väljer att använda samt vilken studie man använder sig 

av anser Trost. Forskningsfrågorna bidrog till vilket urval som gjordes samt 

vilken empiri som samlades in (Bryman, 2002, 2011). Detta empiriska material 

är ett försök till en hög grad av standardisering då alla som fick brevet fick 

samma frågor som var formulerade på samma vis i samma ordningsföljd utan 

någon djupare förklaring. Bryman betonar också att valet av 

frågeformuleringen är avgörande för utformningen av intervjuer såväl som 

enkäter. Trost (1993, 2005 & 2010) menar att syftet med projektet ska vara 

avgörande för vilken insamlingsmetod man ska välja.  

Vi tog kontakt med förskoleklasspedagogerna via mail för att fråga om deras 

delaktighet för att sedan också skicka ut missiv och brevstudien via mail. De 

förskoleklasspedagoger som inte svarade på förfrågan för brevstudien tog vi 

kontakt med igen via telefon för att få ett svar på medverkan. Som stöd för att 

utforma och genomföra brevstudien diskuterade vi både med vår handledare 

men också med andra studenter som använt brevstudie som metod. 

 

 



  

 

12 

 

Analys och Tolkning 

Bryman (2002, 2011) betonar att när resultaten ska skrivas fram inbegriper det 

också att knyta an till vad forskningen säger samt hur man på ett konkret sätt 

samlat och analyserat sitt empiriska material. Läsarna ska övertygas om 

hållbarheten och trovärdigheten i de slutsatser som kommit fram. Det måste 

formuleras trovärdiga argument varför resultaten och slutsatserna är av vikt.  

Till hjälp för vår analys av vårt insamlade material använde vi oss av en 

innehållsanalys som Bryman (2002, 2011) förklarar som:  

”Innehålls analys är en metod som rör analys av dokument och texter där man på ett 

systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 

utformas i förväg (Bryman 2002, 2011 s.281).” 

Vi fokuserade på som analysmetod att göra en manifest innehållsanalys vilket 

enligt Bryman (2002, 2011) innebär att forskaren ser vad texten handlar om och 

inget annat, det som är skrivet är svaret. Graneheim & Lundman (2004) precis 

som Bryman ovan, förklarar begreppet innehållsanalys som att se det skrivna 

ordet som direkt uttrycks i texten. Graneheim & Lundman menar att 

analysenheten, det vill säga empirin skall läsas ett flertal gånger för att se 

mönster och sammanhang. Innehållsanalys är ett angreppssätt där dokument 

och texter analyseras på ett systematiskt och replikerbart sätt. Som redskap för 

innehållsanalysen uppdelades de meningsbärande enheterna i en 

kategoritabell. Dessa enheter grundades på de verkansaspekter som vi kunde 

urskilja efter att ha läst genom svarsbreven ett flertal gånger. Tanken var att få 

syn på vilka faktorer som är avgörande för inflytande i relation med barns 

lärande som vi har som frågeställning i vårt syfte. När detta var gjort så skrev 

vi fram en manifest innehållsanalys om vad som framkommit i det empiriska 

materialet och relaterade det till vad forskningen sa. Löfdahl & Hjalmarsson & 

Franzén (2014) skriver genom att dela upp sin empiri i kategorier eller teman 

tydliggör för läsaren vilka resultat som framkommit. Löfdahl m.fl (2014) anser 

att i en enkät/brev studie ska studiens syfte klargöras och det ska skrivas fram 

på vilket sätt som den kunskap som brevstudien fick fram är värdefull, det ska 

också informeras om vilka grunder hen har valts ut samt hur resultatet 

kommer att användas. För att validiteten ska stärkas ska studien enbart knyta 

an till syftet och inte något annat, frågorna ska vara giltiga och svara mot syftet 

och det är det Löfdahl m.fl (2014) beskriver som giltighet/validitet. Brevstudie 

som metod var mindre tidskrävande då ingen transkribering behövdes utan 

mer tid och fokus kunde läggas på det som pedagogerna faktiskt svarat för att 

få en djupare analys. 
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Metoddiskussion 

Vi genomförde en brevstudie som metod vilket vi ansåg var en lämplig metod 

för att samla in den empiri vi avsåg för att undersöka. Det finns inte mycket 

forskat kring brevstudier och det närmsta som vi har kommit i litteratursök är 

enkätform vilket gav oss en utmaning då vi inte egentligen visste hur en 

brevstudie exakt skulle kunna utformas eller genomföras. Brevstudien gav oss 

ett kvalitativt resultat som vi analyserade genom att göra en manifest 

innehållsanalys. Det var intressant och givande att genomföra en brevstudie då 

ingen av oss har tidigare gjort något liknande.  

Urvalet av informanter i studien var självklart då vi valt att rikta oss mot just 

förskoleklassen. Vi kunde genom svaren på brevstudien urskilja liknande syn 

på barns inflytande och liknande arbetssätt. En skillnad vi kunde se genom ett 

av svaren var att inflytande arbetades med nästan bara för att det är ett mål i 

styrdokumenten istället för att tänka ett demokratiskt förhållningssätt. En 

annan variation vi kunde urskilja var att en av pedagogerna menade att det 

inte finns hinder för inflytande. 

”I de flesta fall vill man vid kvalitativa studie få en så stor variation som möjligt och 

inte ett antal likartade. Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall 

finnas variation med inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller 

”avikande” (Trost, 1993, 2005, 2010).” s.137. 

Genom standardiserade frågor till alla medverkande ökar tillförlitligheten och 

trovärdigheten då alla får samma frågor i samma ordningsföljd utan en större 

förklaring med samma förutsättningar. Reliabilitet som Kvale & Brinkmann 

(2009) förbinder till forskningsresultatets tillförlitlighet innebär att ett resultat 

kan reproduceras vid senare tillfällen av andra forskare och om personerna i 

studien ändrar sina svar om en annan forskare genomför studien. Vi anser att 

detta resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle men att svaren kan ändras 

om en förskoleklass arbetar medvetet med inflytande eller inte. Resultatet kan 

även ändras om den samhälleliga synen förändras på den demokratiska 

medborgaren. Genom att ha icke standardiserade frågor kommer svaren att se 

annorlunda ut och ett annat resultat skulle kunna urskiljas. Konstruktionen av 

missiv och brevstudien var en relativ enkel process då vi hade klar bild 

framför oss över hur vi ville att det skulle se ut samt vad vi ville få fram av 

studien. Svårigheten uppkom då vi inte fick tillräckligt många svar angående 

deltagande i studien vilket gjorde att vi i nästa steg fick ringa rektorerna om 

deltagande. Då vi skickade ut brevstudien fick vi inte in alla svar på utsatt tid 

vilket gjorde att vi fick maila för påminnelse igen.  
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Det slutade med att vi fick in sex besvarade brev av åtta olika pedagoger men 

vi hade hoppats på minst tio svar. Detta på grund av att på en skola svarade 

tre pedagoger på brevet tillsamman, vilket kan påverka resultatet då de som 

svarat på brevet tillsammans hade en annan möjlighet att diskutera svaren 

tillsammans på en djupare nivå. Dessa svar valde vi som tillräckligt vilket 

förenklade resultatprocessen och analysen men gav oss inte den bredd på 

empiri som skulle kunna ha blivit. 

 

”En detaljerad redogörelse för forskningsdesign, metoder och studiens genomförande 

underlättar en kritisk granskning av texten. För att en läsare ska kunna bedöma 

rimligheten i de slutsatser som författaren drar och själv kunna ställning till de 

argument som presenteras i texten är det nödvändigt att beskriva hur man gått till 

väga i sin forskning (Ahrne & Svensson, 2011).”s.219. 

Analyseringen av vår insamlade empiri gick bra och vi kände att vi fick svar 

på våra frågor som har lett oss vidare i våra tankegångar och skapat nya 

funderingar. Hade mer tid funnits till förfogande hade kvalitativa intervjuer 

kunnat vara en lämplig metod för att ställa resultatet mot praktiken för att ge 

oss ett bredare kunskapsfält och för att stärka trovärdigheten. Vid nästa studie 

så gäller det att vara mer tydlig i syftet kring hur studien skall gå till. 

 

 

Etiska Överväganden 

 

Förutom de etiska principerna så finns det sedan 2004 en lag (lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460, uppdaterad 2008). 

Denna lag innebär att vissa forskningsobjekt där människor inkluderas endast 

får utföras efter att en regional etikprövningsnämnd godkänt detta skriver 

(Löfdahl & Hjalmarsson & Franzén, 2014). Vi tog hänsyn i vår kontakt med 

pedagogerna genom att informera om att vi i vår studie inte kommer att 

nämna namn, skola, pedagogisk inriktning eller andra personuppgifter som 

kan leda till att en person knyts an till en specifik plats. Bryman (2002, 2011) 

nämner att det finns fyra viktiga principer som en forskare måste förhålla sig 

till, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  
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Om deltagarna i brevstudien vill läsa resultatet av vårt examensarbete så 

tillåter vi det därför att Bryman (2002, 2011) skriver för att skapa en 

trovärdighet i resultatet ska studien utförts i enlighet med de regler som finns 

samt att deltagarna ska ha en möjlighet att uttrycka om forskarna uppfattat 

deras verklighet på rätt sätt. I missivet så informerade vi också om att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas enligt samtyckeskravet.  

Trost (1993, 2005, 2010) skriver att vid första kontakten skall man upplysa om 

att det som skrivs stannar konfidiellt och att tystnadsplikten är något som 

ålagts och utlovats vilket innebär att skyddet mot deltagarna måste 

upprätthållas.  
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 Resultat  
I detta avsnitt skriver vi fram resultatet och tolkningen av vår studie i form av 

en manifest innehållsanalys. I denna studie så deltog åtta stycken 

förskoleklasspedagoger som grund för resultatet i sex stycken svar. Vi kommer 

att benämna förskoleklasserna som Fsk A-F, för att läsaren lättare ska kunna 

följa med hur pedagogerna i de respektive förskoleklasserna ser på barns 

möjligheter och hinder för inflytande som kan finnas i klassrummet. Sista 

frågan i resultatet som är: Vad innebär det för dig att barn får inflytande i både ord 

och handling? är en direkt tagen fråga ur brevstudien som knyter ihop resultatet 

och är mer berättande i sin helhet. 

 

Manifest innehållsanalys gällande barns möjlighet till 

inflytande 

 

I denna analysdel har vi delat upp verkansaspekterna som framkommit i 

resultatet från de frågor som legat som grund för brevstudien där 

pedagogernas egna tankar skrivits fram. Verkansaspekterna har sedan delats 

upp som underrubriker där varje resultat presenteras var för sig för att 

synliggöra vilka mönster vi fått syn på och upptäckt i studien genom de olika 

pedagogernas tankar. Lev Vygotskij (1999) betonar att den enskilde individen 

själv konstruerar sin förståelse i växelverkan med varandra.  

 

Demokrati i förskoleklassen 

Flertalet av pedagogerna i studien skrev att begreppet barns inflytande kan 

innebära ett demokratiskt förhållningssätt som skall genomsyras 

verksamheten. Pedagogerna har ansvaret för att se till att verksamheten 

fungerar utifrån barns åsikter där deras åsikter skall vara ett hjälpmedel för att 

driva verksamheten framåt. 

Fsk D: ”Att arbeta demokratiskt med barns inflytande är för mig grunden i att arbeta i 

förskoleklass och något som enligt våra styrdokument är skyldiga att göra. Det är 

dessutom ett väldigt bra pedagogiskt verktyg där man skapar möjligheter att se och 

fånga upp alla individer i en klass samt anpassa verksamheten utifrån den unika 

barngruppens behov och intressen.” 
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Arbeta demokratiskt med barns inflytande är grunden för arbete i 

förskoleklass men också ett krav som finns med i styrdokumenten, barnen i 

förskoleklassen skall ha inflytande i utformning av aktiviteter vid till exempel 

val av arbetsblad, val av lekar eller kamrater. 

För att barn ska få inflytande så ska de ha en möjlighet att få tala och uttrycka 

sig fritt vilket är ett mönster som vi kunde urskilja i resultatet. Barnen är 

medaktörer i sitt eget lärande vilket också nämns i styrdokumenten och barnen 

måste ha möjlighet att påverka sin egen skolgång på olika sätt. 

Att arbeta demokratiskt är en aspekt som flertalet pedagoger i studien lyft som 

viktigt och bör vara en del av det dagliga arbetet. 

Fsk C: ”Begreppet barns inflytande betyder för mig att LYSSNA in barnen. Även att 

SE barnet varje dag.” 

Att arbeta med inflytande är målstyrt genom styrdokument men också en 

möjlighet att skapa demokratiska individer. Barnen ska ha möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på varje dag. 

Inflytande kan innebära att barn får vara med och påverka sin vardag på olika 

vis men ett demokratiskt förhållningssätt kan också användas som ett 

pedagogiskt verktyg. Genom att låta barnen ha inflytande kan deras 

självkänsla stärkas och hjälpa barnen att våga uttrycka sig vilket hjälper 

pedagogerna i arbetet med att se varje barn. De mönster vi såg i studien var att 

barns inflytande innebär att arbeta demokratiskt, ge barnen en möjlighet att 

påverka samt att varje barn ska fångas upp i klassen utifrån den unika 

barngruppens behov och intressen. Samtliga pedagoger i studien har svarat 

ungefär samma på denna fråga kring hur de ur pedagogens perspektiv ser och 

förstår barns möjlighet till inflytande.  

 

Inflytande genom bestämmande och påverkan i klassrummet 

Hur inflytande ser ut i klassrummet beror på vad som skall göras då 

pedagogen är den som har genomgången av ämnena. Barn kan få bestämma 

under den fria tiden i klassrummet men barns inflytande ska vara lustfyllt och 

meningsfullt, det finns situationer då barns inflytande är större än andra 

tillfällen. Det ligger som skolans uppgift att lära barnen skillnaden mellan att 

bestämma och få inflytande vilket kunde urskiljas som en aspekt som är av 

vikt som vi såg i vår studie. 
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Fsk B: ”Att barnen får ha inflytande i klassrummet beror lite grann på vad vi ska göra. 

I vissa fall kan jag som pedagog ha en genomgång i olika ämnen och förklara vissa 

saker. Sedan kan barnen få bestämma någon lek, vilka spel man ska spela, olika 

arbetsblad, sånger, böcker som man väljer efter sin läskunnighet.” 

Varje förskoleklass som deltog i studien skrev om, att de har bland annat 

dagens värd där barnet får stå i centrum och läsa upp vilken dag det är eller 

vad som kommer att ske under dagen, vara guldklimp för veckan där barnet 

till exempel får välja placering i samling eller får välja en fri aktivitet som görs 

under guldklimpens vecka. 

Genom barns intressen skapas lärande vilket var ett mönster vi kunde urskilja 

i studien. Genom att barnen får välja eller vara till exempel klassen värd menar 

pedagogerna i studien att barn ges inflytande. 

Fsk D: ”Att arbeta i projekt/teman anser jag vara en stor fördel för att integrera barns 

intresse och idéer i verksamheten och låta lärande uppstå i situationer som för barnet 

känns lustfyllt och intressant, sedan finns tillfällen då man kan arbeta med barns 

inflytande extra synliggjort, exempelvis ”elevens val”, då barnen ser att det är de som 

bestämmer.” 

Fsk E: ”I den skapande verksamheten ska det finnas stora möjligheter till fritt val. I 

vår förskoleklass får barnen även turas om att vara ”Dagens värd”. Det får då olika 

uppgifter att sköta om under dagen och en av uppgifter är få välja rörelse till ”Slut-för-

idag” och att få bestämma i vilken ordning barnen ska gå till fritids.” 

Enligt pedagogerna i studien så kan undervisningen anpassas genom barnens 

förförståelse utifrån den individuella kunskapsnivån som råder, detta kan leda 

till enligt pedagogerna i studien att lärande kan uppstå i situationer som för 

barnen känns lustfyllt och intressant  

Fsk A: ”Barnen får vara med och påverka innehåll och verksamhet utifrån deras 

förkunskaper.” 

Barn får inflytande i leken och i den skapande verksamheten, att ha typiska 

inflytandeaktiviteter under en dag ger barnen inflytande på samma villkor då 

alla får denna möjlighet enligt pedagogerna i studien. Hur barnen ges 

inflytande kan bero på vad ska göras och hur undervisningen anpassats 

utifrån pedagogens perspektiv. Flertalet pedagoger i studien menar genom att 

låta barnen vara med och påverka i klassrummet så uppstår lärande i 

situationer som för barnen känns lustfyllt och intressant. Fsk F nämner att 

möjlighet till inflytande sker genom lyssna på barnens smarta och kreativa 

förslag och deras idéer till förbättring. 
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Stora barngrupper i förskoleklassen 

Hinder kan finnas beroende på pedagogens syn på vad som kan ses som ett 

hinder för inflytande vilket pedagogerna i studien nämner. Klasserna idag kan 

vara för stora och många arbetsuppgifter kan ta tid från gruppen vilket är 

aspekter som många av pedagogerna i studien tog upp. Dessa hinder är något 

som verksamma pedagoger i överlag nämner som aspekter som tar tid från 

barngruppen och barnens möjlighet till inflytande. Det kan vara för få 

pedagoger på antal barn vilket påverkar och kan begränsa barns inflytande, 

detta kunde urskiljas som en avgörande faktor för hur stort inflytande barnen 

kan få. 

 Fsk E: ”Ibland kan gruppsammansättningen av barn vara ett hinder, tex. På grund av 

att det är svårt att få sammanhållningen i gruppen att fungera. Det betyder ofta att vi 

pedagoger i klassen behöver styra verksamheten mer.” 

”Ytterligare ett hinder kan vara lekmiljön. Vi pedagoger har stort ansvar för att göra 

lekmaterialet lättillgängligt och attraktivt för barnen.” 

Barnen har i förskoleklassen schemalagda raster, planerade arbetspass som är 

tidsstyrda men även frukost, lunch och mellanmål som också sker på fasta 

tider. Tidsstyrda arbetspass så som musik, gymnastik, besök på bibliotek men 

även arbetspass gällande berörda ämnen som matematik, svenska och 

naturkunskap kräver också utrymme som tar tid från det medvetna arbetet 

med barns inflytande. Pedagogerna har också ett ansvar för lekmiljön där 

tiden för utformning av verksamheten ställs mot andra arbetsuppgifter, dock 

såg vi ett mönster i empirin där barn möjlighet till inflytande ges utrymme 

genom att påverka och skapa sin egen lekmiljö. 

Fsk F: ”Oftast blir det när man ska bilda grupper och man vill jobba med bästisen. 

Som pedagog är den ultimata klassen när alla kan jobba med alla.” 

Stora barngrupper och tidsbrist är faktorer som pedagogerna i studien ser som 

hinder för barns möjlighet till inflytande. Det är lättare att låta alla barn utöva 

inflytande i den fria leken före de styrda arbetspassen.  

Fsk A: ”Vi har stora barngrupper och vi behöver begränsa några barns inflytande så 

att alla barn någon gång får vara med och påverka. I den fria leken försöker vi ge alla 

barn möjlighet till att bestämma sin aktivitet.” 

Resultatet i studien visade att som pedagog i en förskoleklass bör hen begränsa 

tiden för inflytande för varje barn för att alla barn skall ha möjlighet till ett 

medvetet inflytande, detta försvåras dock genom att planeringstid utgår och 

projekt släpas efter. 
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Det vill säga det administrativa uppgifterna tar mer tid än barns inflytande ges 

möjlighet till inflytande. Även fasta tider kan ses som ett hinder för ett 

demokratiskt förhållningssätt.  

 

Lyssna på barnen 

Inflytande kan innebära att få vara med att bestämma och bli lyssnad på. Detta 

är aspekter som pedagogerna ser som avgörande för hur barnen ser på 

inflytande och vad inflytande innebär för dem som vi kunde urskilja som ett 

mönster i studien. 

Fsk E: ”Jag tror att det är viktigt att barn tidigt får en inblick i eget inflytande, att de 

får känna att de får vara med och bestämma om det som är viktigt för dem. De behöver 

få känna sig lyssnade på, och att man tar deras åsikter på allvar.” 

Normen idag för barnuppfostran i dagens samhälle är att barn ska ha ett 

självbestämmande gällande frågor som berör dem själva vilket Fsk F menar.  

Fsk B: ”Jag tror att barnen ser på positivt på inflytande och att de känner att de blir 

lyssnad på och respekterad. Sedan kan man få ta en diskussion att det inte handlar om 

att jag ska bestämma allt och man inte kör över sina kompisar.” 

Det kan vara av vikt för barnet att bli lyssnad på för att känna att de har 

inflytande. Barnen bör få möjlighet att få sina åsikter tagna på allvar vilket kan 

stärka självkänslan men det är dock pedagogen som måste leda barnen så att 

barnens åsikter blir demokratiska.  

Fsk C: ”Att barnet får en självkänsla. Det är någon som lyssnar på barnet. Jag 

(barnet) är viktigt.” 
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Vad innebär det för dig att barn får inflytande i både ord och 

handling? 

Hur inflytandet kan se ut kan bero på barnets ålder, vilket är något som bör tas 

i beaktning i utformning och planering av verksamheten, men även en 

medvetenhet hur barns inflytande kan ges utrymme beroende på ålder. Barn 

måste ges tid och rum för inflytande men pedagogerna bör ha en medvetenhet 

för vad inflytande innebär.  

Fsk D: ”Det är grundläggande i vår verksamhet att arbeta utifrån ett barnperspektiv 

där de är med och skapar verksamheten och upplever sig hörda och synliggjorda.” 

Att ha inflytande i både ord och handling kan innebära flexibilitet och att få 

med innehållet från styrdokumenten vilket är något som framkom i studiens 

resultat. Genom att lyssnas på kan barn känna sig stolta på ett positivt sätt. För 

att få inflytande i ord och handling bör det arbetas utifrån ett barnperspektiv 

men också en medvetenhet att barns inflytande är en del av 

värdegrundsarbetet och jämlikhetsarbetet. Alla barn ska ha möjlighet till det 

fria ordet oavsett förutsättningar och ålder. 

Fsk F: ”Att jobba med barns inflytande är att jobba med värdegrundsarbete, 

solidaritet, jämlikhet och allas lika värde.” 

Fsk A: ”Det blir mer lustfyllt och som pedagog krävs det mer flexibilitet och annan typ 

av planering. Det gäller att man som pedagog får med innehållet i läroplanen.” 

Barnets perspektiv bör stå i fokus där barns inflytande är av vikt. Precis som 

vuxna måste barns åsikter respekteras och alla barns lika värde också 

respekteras.  

Fsk E: ”Barns eget inflytande är viktigt ur ett demokratiperspektiv. De ska känna sig 

respekterade och även deras åsikter ska respekteras av oss vuxna.” 

Barns inflytande innebär att låta barnen vara med och bestämma i 

utformningen av verksamheten men också att bli lyssnad på vilket kan göra att 

barn känner att deras åsikter också räknas menar flertalet pedagoger är en 

viktig aspekt. 
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 Diskussion 
Här presenteras vår resultatdiskussion där vi har relaterat resultatet mot syftet 

som var att undersöka hur pedagoger ser och förstår begreppet barns 

inflytande, vilka hinder som kan finnas för barns möjlighet till inflytande samt 

hur pedagoger tror att barnen själva ser på begreppet inflytande. Som grund 

för vår diskussion används resultatet i relation till tidigare forskning. Vi 

nämner pedagogerna i studien för Fsk A-F för att kunna ställa dem mot 

varandra och för att synliggöra mönster för att underlätta för läsaren. 

 

Resultatdiskussion 

Barns inflytande var ett område som alla åtta pedagoger som deltog i studien 

berättade att de var bekanta med och medvetet arbetade med men skulle även 

arbeta mer medvetet efter brevstudien vilket kändes väldigt roligt. Barn ges 

inflytande genom att påverka och bestämma i olika situationer under dagen 

men de flesta situationer är situationer som redan är bestämda eller planerade 

av pedagogerna. Även den ”fria” leken är tillfällen som pedagoger bestämt. 

Dock är det i den ”fria” leken som barn har möjlighet att utöva sitt inflytande 

som mest. Arnér & Tellgren (2006) menar att som pedagog krävs det att 

medvetandegöra vilken syn man har på begreppet inflytande och vilken syn 

man har på barnets perspektiv. Många olika faktorer kan avgöra hur 

pedagogen ser på barns perspektiv, människor har olika barndomsupplevelser 

med olika minnen där inflytande getts olika stort utrymme men även hur 

länge en pedagog har varit verksam kan också avgöra. Där av ännu större vikt 

att följa forskningen och hålla sig uppdaterad för hur utvecklingen sker. 

Barn är vana vid att vuxna bestämmer så därför kan det finnas en risk att barn 

tar för givet att det är så men deras inflytande minskar omedvetet precis som 

Arnér & Tellgren (2006) har sett i sin forskning, att barn ofta tar för givet att 

det är pedagogerna som bestämmer och ifrågasätter inte, trots att barnen vill ta 

mer ansvar. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) betonar, för att göra sig 

hörda och ges möjlighet måste vuxna se, lyssna och tolka barn vilket kräver 

kunskap om barns utveckling. I studien som gjordes sa pedagogerna att barn 

ser på inflytande som att de får vara med och bestämma om det som är viktigt 

för dem, deras åsikter måste tas på allvar. Fsk E menar att det är av vikt att 

barn tidigt får en inblick i eget inflytande precis som Fsk F också betonar. Det 

är upp till skolan att barn förstår skillnaden mellan inflytande och att 

bestämma.  
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För att barn ska kunna förstå skillnaden gäller det att pedagogen också förstår 

skillnaden på begreppen. Barn är många gånger ovana vid att utöva ett reellt 

inflytande vilket kan leda till svårigheter att komma på situationer där de kan 

ha inflytande i. Den som har den naturliga makten är den vuxne, vilket leder 

till att barnen kan ta förgivet att det är pedagogerna som bestämmer. Detta är 

något som Tullgren (2004) nämner i sin avhandling om att det är den vuxne 

som har tolkningsföreträde. 

Begreppet inflytande innebär att lyssna in och se barnen, att barn får möjlighet 

att utforma sin verksamhet och påverka sin dag i förskoleklassen. Att lyssna in 

och se barnen är avgörande faktorer för ett demokratiskt arbetssätt vilket Fsk 

B, C och F skriver i sina svar. Som tydligt framkommit i resultatet är ett 

demokratiskt arbetssätt extremt viktigt för en fungerande dag med barn där 

barns utrymme för inflytande ska ges rum. Vad ett demokratiskt arbetssätt är 

eller hur demokratiskt arbete kan ske bör också reflekteras kring. I en studie 

som Westlund (2011) har gjort har hon sett att pedagogerna i studien menar att 

barn får inflytande när de får vara med och välja vilka aktiviteter som ska 

göras, planera och utforma miljön samt vilket material som köps in. Då barn 

många gånger kommer med många kloka lösningar som inte alltid är helt 

rimliga så är det upp till pedagogen att samtala med barnen, kompromissa och 

diskutera det som är genomförbart och inte vilket Fsk B och F betonar i sina 

svar. För att se barns tankar som viktiga bör man som pedagog se inflytande 

som en viktig del i arbetet i förskoleklass därför att inflytande kan leda till 

bättre självförtroende och en mer positiv självbild som i sin tur hjälper barnen 

att våga höra sin egen röst, vilket vi kunde se var hur pedagoger tror att barn 

förstår begreppet inflytande i Fsk C´s svar. Westlund (2010) betonar att det 

finns olika många sätt för barn att utöva inflytande till exempel att låta de 

bestämma, få en möjlighet att påverka och bli lyssnad på.  

Det finns en individuell syn hos pedagoger på hinder för inflytande, vissa 

anser att barngruppens storlek, personalbrist och tidsbrist kan vara faktorer 

som hindrar barns inflytande medan andra anser att hinder för inflytande 

uppstår ifall det ses som hinder. Gannerud & Rönnerman (2007) har också 

precis som Westlund (2011) i sitt forskningsprojekt kommit fram till att hur 

mycket inflytande som kan ges påverkas av faktorer som organisation och 

ekonomiska möjligheter, tidsbrist samt personalbrist vilket framkom som 

hinder för barns inflytande i studien. Gannerud & Rönnerman (2007) har efter 

intervju med pedagoger i sin studie sett att administrativa uppgifter som tar 

tid från barngruppen kan vara ett hinder för barns inflytande.  
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Arnér (2006) betonar också att ett styrt bemötande mot barnen på grund av 

tidsbrist hindrar barns möjligheter för inflytande. Andra aspekter som kan 

påverka barns inflytande är gruppkonstellationer där gruppen inte riktigt 

fungerar, där det finns en mångkultur med olika språk eller olika behov. Fsk E 

skrev i sitt svar att genom att ha en bra sammanhållning i gruppen kan det 

leda till större möjlighet till inflytande men för att en bra sammanhållning ska 

vara möjlig kan det krävas en mer styrande verksamhet. Detta kräver i sin tur 

en viss planering för dagen för att alla barn ska ges samma utrymme, med 

samma rättigheter att höras och synas. Att ha inflytande är inte alltid positivt 

utan pedagoger måste ibland gå in och bestämma då det kan uppstå konflikter 

där alltid samma barn blir utanför dock säger Arnér (2006) att ett allt för 

styrande bemötande mot barnen hindrar deras möjligheter till inflytande 

Begreppet inflytande och delaktighet är begrepp som går hand i hand och 

finns med som mål i styrdokumenten för förskola och skola. Det finns en risk 

att dessa områden arbetas med som ett måste istället för att tänka en framtida 

demokratisk samhällsmedborgare.  

Det kan vara av vikt att ha ett medvetet arbets- och förhållningssätt i arbetet 

med inflytande då det är lätt att skendemokrati kan uppstå. För att kunna 

arbeta med barns inflytande bör en medvetenhet finnas och ett kunskapsfält 

där barns inflytande finns i bakhuvudet närvarande hela tiden. Arnér & 

Tellgren (2006) precis som Arnér (2009) säger att kunskap, träning och 

medvetenhet krävs för att barn ska ges möjlighet till inflytande och för att det 

ska bli en integrerad del i verksamheten. Genom föreläsningar och forskning 

samt en förståelse kan denna medvetenhet ökas på enligt oss för vilken vikt 

inflytande har mot individen i en samhällelig aspekt. För att denna 

medvetenhet skall finnas som ett hjälpmedel för pedagogerna och barnen 

krävs det att man samtalar om inflytande.  

Genom reflektion med arbetslaget och andra professionella inom samma yrke 

och genom pedagogisk dokumentation kan detta kunskapsfält som vi tror ökas 

upp och medvetandegöras. Här kan tiden vara en svårighet då dagarna i 

skolan är fulla med planerade aktiviteter trots att förskoleklasstiden är friare 

än skoltiden enligt egna erfarenheter. 

Qvarsell (2005) anser att barn är framtidens aktörer i förhållande till det 

kunskapsinnehåll som förskolan och skolan delar med sig under barnets 

skolgång vilket gör att förskolan som grund för framtida skolgång får ett 

enormt ansvar att se till att barn vågar utöva inflytande även i äldre åldrar.  
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Pedagoger har större möjlighet att anpassa den fullplanerade dagen efter barns 

åsikter och viljor, det vill säga barns lust till inflytande vilket Ärlemalm- 

Hagsèr (2012) har fått fram i sin studie efter samtal med verksamma 

pedagoger. Verksamheten kan anpassas efter den unika barngruppens behov 

och intressen menar Fsk D vilket leder till att alla individer i en klass fångas 

upp och en möjlighet att se alla skapas. I vår undersökning ansåg vissa 

pedagoger att inflytande är en del av värdegrundsarbetet där alla har lika 

värde och rätt till respekt för sina åsikter. Inflytande kan se olika ut beroende 

på olika åldrar och mogenhet enligt vår undersökning. I skapande 

verksamheter har barnen större möjlighet att utöva inflytande men under en 

genomgång i klassrummet minskar detta inflytande enligt Fsk B. I 

klassrummet har barnen möjlighet att välja arbetsblad, välja läsbok, sånger och 

andra friare val. Flertalet pedagoger i studien skrev att undervisning i 

klassrummet måste anpassas efter barnets kunskapsnivå och detta i sin tur 

leder till inflytande genom frågor och funderingar. Barnen får utmanas efter 

sin svårighetsgrad genom exempelvis att välja arbetsblad i matematik eller 

språklek, genom att utmanas ökas lustfylldhet och motivation. Att inflytande 

ges rum kan skapa en lust och motivation för att lära i klassrumssituationer 

men även här har pedagoger tolkningsföreträde och det är trots allt 

pedagogens syn på inflytande som avgör hur mycket som ges till barnen.  

Det är många arbetspass under en dag som ska genomföras där barnen 

påbörjar olika uppgifter, barnen utvecklas olika snabbt och kräver olika lång 

tid att göra klart sina uppgifter vilket i sin tur leder till att vissa barn aldrig 

hinner göra klart utan får fortsätta hemma. Ackesjö & Persson (2010) skriver i 

sin artikel att forskningsresultat och utvärderingar påvisar att förskoleklassens 

verksamhet är på väg att skolifieras dock är förskoleklassen inte obligatorisk 

ännu. Författarna anser att förskoleklassen är en brygga som ligger i 

gränslandet mellan förskola och skola vilket sätter förskoleklassverksamheten i 

ett dilemmaperspektiv. Detta kan leda till att barns inflytande får mindre 

utrymme eftersom den tillvaropedagogik som förskoleklassen arbetar efter 

ställs i relation till den framtidsorienterade pedagogiken som Ackesjö & 

Persson skriver om.  

För att barn ska ha möjlighet att få göra klart till exempel de arbetsblad som de 

valt att arbeta med kan det krävas mer tid och utrymme för detta, alla barn 

måste få samma möjligheter trots förutsättningar. Att aldrig få göra klart det 

du påbörjat kan leda till sämre självkänsla, en känsla av misslyckande och en 

stress som kan missgynna lärandemöjligheterna senare upp i ålder.  
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Thörner (2007) skriver att barn måste skapa en mening i sin lärandeprocess och 

denna mening måste knyta an till tidigare erfarenheter ur barnets verkliga liv, 

det vill säga att möta barnet där de står i sitt lärande. Hon menar också att 

förskoleklassen till skillnad från förskolan är mer vuxenstyrd och att 

aktiviteterna till största del väljs av pedagogerna. Fsk B i studien menar att 

inflytande i klassrummet beror på vad som ska göras och pedagogen som regel 

har genomgång före arbetspassen som är planerad utav den vuxne och där har 

barn mindre möjlighet att påverka innehållet. Hen menar också att det måste 

finnas ramar och struktur men också vara lyhörda över barnens inflytande.  

Inflytande och delaktighet bör inte arbetas med som ett krav och ett måste 

utan en känsla för betydelsen av hur inflytande påverkar människan och 

känslan av tillhörighet. Grunden för hur barn förstår inflytande måste läggas i 

förskolan för att sedan byggas på i förskoleklassen då detta inflytande kan 

minska ju högre upp i ålder man kommer. Selberg (1999) har ur sin studie 

kring elevers inflytande i sitt eget lärande kommit fram till slutsatsen att hur 

läraren förhåller sig till elevers inflytande får en avgörande roll i elevernas 

skolvardag.  

Det är hur läraren skapar förutsättningar för inflytande som kan vara 

avgörande för hur det kommer till uttryck, detta ställer krav på samtliga 

verksamma pedagoger precis Fsk A lyfter i studien. Hen menar att verksamma 

pedagoger har höga ambitioner och vill ha ett stort och djupt innehåll under 

hela året vilket leder till en tidspress och en stress att skapa dessa 

förutsättningar. 

Samtliga pedagoger i vår brevstudie svarade att inflytande innebär att ”ge” 

barnen utrymme för inflytande, det vill säga ”skapa” situationer där inflytande 

är möjligt för barnen. Fsk F skrev i sitt svar på hur begreppet barns inflytande 

förstås av pedagogen att genom att ha en trygg relation med barnet hjälper 

barnet till en egen tilltro till sig själv som i sin tur leder till att våga ha 

inflytande. 

Detta kan bli ett problem då barngrupperna är stora med många olika viljor 

vilket kan försvåra den trygga relationen mellan barnen i barngruppen. En 

otrygg relation mellan barnen i barngruppen kan försvåra för de barn som har 

en mindre positiv självbild på sig själv. I det stora hela ligger ansvaret på 

pedagogen vilket styrdokumenten betonar och genom att ha kollegiala samtal 

på synen av begreppet inflytande kan ge en djupare förståelse för vikten av 

inflytande.  
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Avslutande reflektion 
De variationer vi kunde urskilja i studien visar på att inflytande sker genom 

olika förståelser men också genom varför man jobbar med inflytande. 

Inflytande arbetas med både medvetet och omedvetet men också som ett krav 

från styrdokumenten. Att se varje barn varje dag är en del av ett medvetet 

arbete och förhållningssätt men tiden räcker inte alltid till och dagen i 

förskoleklassen fylls med många planerade aktiviteter. Att arbeta med olika 

teman under till exempel en termin då olika barn får inflytande varje vecka så 

som veckans guldklimp eller dagens värd gör att alla barn får känna att de har 

inflytande över en situation och känna sig viktiga. Många faktorer är 

avgörande för vilka möjligheter och hinder som kan finnas för barns inflytande 

i förskoleklassen. Genom inflytande ökar barn möjligheter till lärande genom 

deras lust att lära. Att få en känsla av att kunna påverka ökar lusten att lära. 

Förslag till vidare forskning 
De flesta av pedagogerna som svarade i brevstudien menar att inflytande 

innebär rätten att lyssna på, få tala fritt och få tid och möjlighet att påverka 

över sin lärandesituation samt den fysiska miljöns utformning och vilket 

material som finns tillgängligt. Något att forska vidare om skulle kunna vara 

hur barn ges inflytande över utformning av den fysiska miljön. Det som också 

skulle kunna forskas om är genom komplettering av intervjuer försöka få syn 

på om det arbetas med inflytande så som det beskrivs i brevstudien. Det 

framkom begränsade svar i brevstudien för vilka hinder som kan finnas för 

inflytande, de flesta skrev att tid och personalbrist var faktorer som påverkade 

hur mycket inflytande som kan ske. Detta är något som är värt att forska 

vidare om då dessa faktorer är avgörande redan från förskolan och sträcker sig 

upp till de högre åldrarna. Även göra studier på andra inriktningar som i 

Montessori och Reggio-Emiliaförskolor skulle kunna vara alternativ för att få 

syn på variation hur det arbetas med inflytande i dessa inriktningar jämfört 

med ”vanliga” förskolor och skolor.  

Studiens mål 
Vi hoppas med studien att få fler pedagoger inom yrket att förstå innebörden 

och vikten av barns inflytande och hur inflytande stärker barnen i sin 

självkänsla och självbild. Inflytande kan arbetas med som ett integrerat mål 

inom skolans väsen genomgående under hela dagen med ett medvetet 

förhållningssätt. 
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Tack! 
Vi vill tacka alla medverkande i studien, både pedagoger och rektorer som har 

varit en förutsättning för att göra denna studie möjlig. Vi vill också tacka vår 

handledare Catarina Arvidsson som stöttat och hjälpt oss under denna process 

med en massa kloka riktningar och råd. Tack vare henne så har många hinder 

övervunnits och många nya idéer och tankegångar har lett oss vidare i 

processen. Genom detta examensarbete har vår förståelse för vikten av barns 

inflytande ökats på samt vilka möjligheter och hinder som kan mötas ute i 

verksamheten. Tack! 
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 BILAGA 1: Missiv 

Hej! 

Nu är det dags att påbörja vårt examensarbete där vi har ett behov av er 

kunskap och erfarenheter som grund för vår c-uppsats. Som vi kom 

överens om kommer härmed denna brevstudie som vi ser fram emot att 

läsa och sammanställa. Denna brevstudie kommer att bestå av fem 

frågor där ni fritt ges möjlighet att skriva fram era tankar. Syftet med 

denna studie är att få ta del av era tankar kring barns möjlighet till 

inflytande i förskoleklassen. Denna studie kommer enbart att användas i 

studiesyfte där vetenskapsrådets etiska aspekter kommer att tas i 

beaktning. Det innebär att det insamlade materialet inte kommer 

användas till annat än examensarbetet, inga namn kommer att utges 

utan vi är endast intresserade av era tankegångar. Ni kan när som helst 

avbryta er delaktighet samt fråga om ni har några funderingar. Genom 

resultatet av denna studie kommer inga specifika detaljer kring era svar 

att utgöra vilken skola som svarat utan ni kommer att få anonymitet. 

Alla förskoleklasser som är delaktiga i studien kommer att delges lika 

frågor för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 

Vi skulle uppskatta väldigt mycket om era svar skickas tillbaks senast 

fredag den 10 April.  

Tack på förhand  

Johanna Olsson – jool1203@student.miun.se  070-5125572 

Linda Lillgård lili1204@student.miun.se  073-6879656 
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 BILAGA 2: Brevstudie 

 

Syftet med denna brevstudie är att ta del av era tankar kring vad barns 

inflytande innebär och vilka möjligheter respektive hinder som finns för 

barns inflytande. Ni får svara fritt och med egna ord samt så utförligt 

som möjligt. 

 

Frågor: 

1. Vad innebär begreppet barns inflytande för dig som pedagog? 

2. Vilka möjligheter finns för inflytande i klassrummet enligt 

dig? 

3. Vilka hinder finns för möjlighet till inflytande? 

4. Hur tror du att barn ur ett pedagogperspektiv ser på inflytande, 

vad tror du att inflytande innebär för barnen? 

5. Vad innebär det för dig att barn får inflytande i både ord och 

handling? 

 


