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      Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka åtta förskollärares 

föreställningar om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. 

Studien är kvalitativ och har genomförts med semistrukturerade intervjuer. Vi 

har intervjuat åtta förskollärare på sex olika förskolor i Jämtland. Intervjuerna 

har spelats in för att sedan transkriberats och analyserats i två steg. I resultatet 

har fem olika teman vuxit fram: Lyssna och se genom att både se och lyssna på 

vad barnen ger uttryck för skapas möjligheter till inflytande och delaktighet, 

Integritet att bli respekterad för sitt eget jag, Miljö och strukturer hur den 

fysiska miljön och förskolans organisation påverkar barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet, Barns olikheter barns olikheter gör att även deras 

inflytande och delaktighet ser olika ut, samt Makt och förhållningssätt hur 

förskollärarnas barnsyn och deras förhållningssätt kan ses som en makt över 

barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Dessa olika 

teman visar alltså på hur barns inflytande och delaktighet i förskolan kan ses 

och ta sitt uttryck på olika sätt samt att det finns olika påverkansfaktorer.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Inflytande, Delaktighet, Children’s participation, Children’s 

influence in preschool 
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Inledning  
Den här uppsatsen handlar om att undersöka förskollärares föreställningar om 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. I så väl 

styrdokument, skollagen som barnkonvention framkommer det att inflytande 

och delaktighet är viktiga samt grundläggande delar av barns rättigheter i 

förskolan. Skolverket (2011) betonar att barnen ska bli bemötta av vuxna som 

ser varje barns behov och ger dem möjligheter att kunna påverka sin vistelse 

på förskolan. Barns erfarenheter och intressen är något som verksamheten ska 

utgå ifrån, så väl arbetslaget som den enskilde förskollärarens ansvarar för att 

barnen får inflytande över verksamhetens innehåll och arbetssätt. Detta både 

den planerade verksamheten och barnens lek. Det ligger på förskollärarens 

ansvar att ge varje barn möjligheter att bilda sina egna uppfattningar, uttrycka 

sina åsikter och utöva inflytande i förskolan. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan vi läsa följande:  

 

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska första vad demokrati är. Barnens sociala 

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

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljö och planeringen av 

verksamheten.” (Skolverket, 2011, s12) 

 

Markström och Halldén (2009) betonar att förskolan benämns som en plats för 

barnen där deras intressen prioriteras men att barns inflytande är kontrollerat 

av förskollärarna. Detta kan ses som en eventuell tvetydighet i förskolan. Å 

ena sidan bör förskolan vara en plats där barns behov är i fokus och där 

förskollärarna skapar en miljö som är stimulerande och utvecklande för barnet. 

Å andra sidan kan den institutionaliserade barndomen ses som ett sätt att 

kontrollera barnen för att de ska passa in i det demokratiska samhället. 

Tidigare forskning visar på att förskollärarnas förhållningssätt, barnsyn och 

förmåga att komma nära barns perspektiv påverkar barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Även förskollärares förståelse och tolkning av 

begreppen inflytande, delaktighet och demokrati beskrivs som en 

påverkansfaktor. (Bae, 2009; Emilson, 2007; Lindahl, 2005; Qvarsell, 2011). 

Vidare så framkommer det att barns möjligheter att göra egna val och att 

bestämma, deras utrymme till lek och fantasi, hur de visar solidaritet gentemot 

sina kompisar, estetik och ömsesidighet samt meningserbjudanden alla är 

olika sätt att se på inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Detta i 

sin tur påvisar också hur olika begreppen kan uppfattas och hur de sedan syns 

i verksamheten. Med detta som bakgrund finner vi det intressant att 

undersöka förskollärares föreställningar om barns möjligheter till inflytande 

och delaktighet i förskolan. 
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 Uppsatsens disposition  
Denna uppsats består av fem delar. Först kommer en inledning som visar på 

varför studiens syfte är intressant att undersöka. Del två är bakgrunden där vi 

presenterar tidigare forskning kring området vi studerat. Bakgrunden har sex 

olika rubriker. Dessa är Inflytande och delaktighet, där beskrivs hur inflytande 

och delaktighet kan ses på olika sätt samt dess betydelse i den pedagogiska 

verksamheten. Kontroll och makt är den andra rubriken, den handlar om hur 

förskollärares användning av makt och kontroll påverkar barns möjligheter till 

inflytande. Barns sociala utveckling som är den tredje rubriken innefattar hur 

barns olikheter i form av till exempel ålder, mognad och språkutveckling har 

betydelse för hur mycket och vilket inflytande som ges till barnen i förskolan. 

Miljö och strukturer handlar om den fysiska miljön och de befintliga rutinerna i 

förskolan. Barnsyn och barns perspektiv handlar om  hur förskollärare ser på och 

bemöter barnen i förskolan, vilket kan leda till både ökade och minskade 

möjligheter till inflytande. Den sista rubriken är Dokumentation som beskriver 

hur förskollärare kan använda dokumentation som ett verktyg för att utveckla 

verksamheten utifrån barnens intressen. Del tre i uppsatsen är metoden där vi 

beskriver vårt val av metod för studien, urvalet av informanter, hur studien är 

genomförd, de forskningsetiska principerna och hur vi har förhållit oss till 

dessa samt en metoddiskussion. Del fyra är resultat delen där vi presenterar 

det vår studie visar, resultatet är uppdelat i fem teman. Dessa är Lyssna och se, 

Integritet, Miljö och strukturer, barns olikheter samt makt och förhållningssätt. Sista 

delen i uppsatsen är en diskussion där vi diskuterar resultatet i förhållande till 

syftet och den tidigare forskningen.  
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      Bakgrund 
I bakgrunden presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

Vi har delat in forskningen och litteratur under följande rubriker Inflytande och 

delaktighet, Makt och kontroll, Barns sociala utveckling, Miljö och strukturer, 

Barnsyn och barns perspektiv samt Dokumentation. Under en rubrik 

begreppsdefinitioner förklarar vi även vilken betydelse begreppen har i vår 

studie. 

 

Begreppsdefinitioner  

I bakgrunden använder vi oss av begreppen barns inflytande och delaktighet. I 

så väl styrdokument som tidigare forskning används dessa begrepp ofta som 

nära sammankopplade till varandra, därför har vi också valt att använda oss 

utav dessa begrepp på ett likvärdigt sätt. De gånger då begreppen inte 

används synonymt förtydligar vi detta i texten. Vi har valt att använda oss av 

begreppet förskollärare när vi benämner personalen i förskolan. I citat som 

används i resultatet använder vi dock pedagoger eftersom informanterna har 

använt sig av detta begrepp i intervjuerna.  

 

Inflytande och delaktighet  

Tidigare forskning visar att det finns olika synsätt på vad inflytande och 

delaktighet kan innebära. Emilson (2007) beskriver i sin studie inflytande och 

deltagande som faktiska möjligheter till att göra egna val och få vara med och 

bestämma medan Bae (2009) istället menar att barns möjligheter till inflytande 

och deltagande riskerar att hotas om vi bara fokuserar på individuella 

valmöjligheter. Baes studie visar på vikten av att se på inflytande och 

delaktighet i ett bredare perspektiv och inte låsa fast sig vid att det bara 

handlar om självbestämmande val. Bae menar att det då kan komma att 

handla om något som ska visas upp, att här jobbar vi faktiskt med inflytande 

och barnen får bestämma det här och det här. Det verkliga inflytandet kan då 

komma i skymundan och bli endast ett falskt inflytande. Bae beskriver i sin 

studie hur inflytande och delaktighet utöver att välja och bestämma också kan 

handla om barnens utrymme att få leka och använda sin fantasi samt hur 

barnen i sina relationer visar solidaritet gentemot sina kompisar. Leken ses av 

barnen som den arena där de har störst chans till att öva inflytande över hur 

och vad som sker (Bae 2009). 

 

Qvarsell (2011) visar i sin tur på hur inflytande och delaktighet kan ses i form 

av estetik, ömsesidighet och meningserbjudanden. Där förskolans fysiska och 

psykiska miljö påverkar barnens möjligheter till inflytande och demokratiska 

handlingar. Hur inbjuder miljön till olika handlingar, vilken tid och vilket 

utrymme finns för barnen att uttrycka sig på olika sätt och i olika 

demokratiska former. Att låta barnen få uttrycka sin mening genom estetiska 
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former och gestaltande beskrivs här som ett ypperligt sätt att ge barnen 

inflytande (Qvarsell 2011).  

 

Vidare beskriver även Lindahl (2005) också hur inflytande och delaktighet inte 

kan ses som punktinsatser i förskolan utan som något som måste finnas där 

hela tiden. Alla aktiviteter i förskolan måste vara av demokratiskt slag och 

barnen måste få uppleva att de har inflytande över si eget liv och sin vardag i 

förskolan. Om barnen inte tillåts att delta i olika situationer i förskolan så 

menar man att barnen riskerar att bli framtida passiva medborgare som tror 

sig ha väldigt små möjligheter att påverka sin omgivning. Lindahl (2005) visar 

precis som Bae (2009) på att det kan finnas skillnader på inflytande och 

inflytande. Om inflytandet blir falskt eller äkta beror återigen helt och hållet på 

hur förskollärarna använder sig av den kontroll och makt som de som vuxna 

besitter i förhållande till barnen.  

 

Dolk (2013) menar att inflytande och delaktighet ofta kopplas ihop med 

barnens rätt att bestämma, detta i sin tur kan leda till att förskolläraren velar 

mellan att låta barnen bestämma för mycket eller för lite. Denna motstridiga 

känsla skapar rädsla för att utöva skendemokrati. Dolk förklarar att i denna 

rädsla hos förskollärarna så uppstår en osäkerhet kring vad barnen kan vara 

med och bestämma över i verksamheten. Ändå betonas vikten av att barnen 

inte enbart ska få delaktighet och inflytande över vardagliga och ytliga 

situationer. 

 

Makt och kontroll  

Tidigare forskning visar på ett samband mellan barns inflytande och 

förskollärares utövande av kontroll i olika situationer. I Emilson (2007) 

beskrivs kontroll utifrån Bernsteins (2000) teori som antingen stark eller svag. I 

Emilsons (2007) studie syns fyra former av lärarkontroll. Dessa fyra former 

beskrivs kunna skapa olika förutsättningar för barns möjligheter till inflytande.  

 

Emilson (2007) beskriver hur den första kategorin karakteriseras av en stark 

inramning med tydliga regler och ramar för vad som är tillåtet och inte, den 

påvisar hur förskollärarna har och tar kontroll i situationer. I dessa situationer 

bestämmer förskolläraren över huvudet på barnen och låter de varken få några 

valmöjligheter eller påverka med eget initiativ. Barnets perspektiv tas inte i 

beaktning. Den andra kategorin beskriver lärarkontrollen som kommunikativ, 

där barnen får möjlighet att välja utifrån alternativ. Förskollärares kontroll 

ligger här i att de har bestämt vad som ska göras men barnen ges möjligheter 

att utifrån några alternativ påverka situationen. Ett exempel på en sådan 

situation kan vara vid sångsamling där förskolläraren medvetet lagt fem 

sångkort i en påse barnen får sedan dra ett varsitt sångkort och på så vis 

påverkat situationen. Här ser vi hur barns perspektiv framträder mer än i 

kategori ett. Kategori tre beskriver också lärarkontrollen som kommunikativ 

men att förskollärare i denna kategori närmar sig barnens perspektiv och deras 

värld på ett känsligt och lekfullt sätt. Strävan med denna form av lärarkontroll 
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är deltagande, det vill säga att barnen själva får bestämma över sitt eget 

deltagande. Barnen ges stora utrymmen till egna val och initiativ. Barnen får 

vara med och bestämma vad som ska göras men inte alltid hur det ska göras. 

Den sista formen av lärarkontroll beskrivs som stark, förskolläraren ser 

medvetet till att barnen får göra egna val. Barnen får välja mellan några av 

förskollärarnas förutbestämda aktiviteter, de har även i förväg bestämt hur 

många barn som kan delta i varje aktivitet. Att det finns begränsningar i valen 

gör att barnen ändå inte ges möjligheten att fritt välja. Emilson vill tydliggöra 

att beroende på hur utformningen av valen ser ut och ålder på barnen kan 

detta inflytande ifrågasättas(Emilson, 2007).  

 

I det stora hela påverkas barns inflytande och delaktighet av stark och svag 

lärarkontroll men det handlar om hur förskolläraren styr och använder sin 

kontroll snarare än att den starka lärarkontrollen automatiskt minskar barns 

möjligheter till inflytande. Även Bae (2009) diskuterar barns inflytande i 

förhållande till lärarkontroll och menar att de kan ses som vida eller smala 

interaktionsmönster. De vida interaktionsmönstret präglas av lekfullhet, där 

det finns stora möjligheter för barnen att ta egna initiativ. De smala i sin tur ger 

mindre utrymme för barnen att kunna påverka och lärarkontrollen är större.  

 

Dolk (2013) beskriver hur osäkerhet och rädsla hos förskollärarna kan påverka 

hur de styr och använder sig av sin makt och där igenom påverkar det barnens 

inflytande. Hur mycket frihet barnen ska ha och hur mycket förskolläraren ska 

bestämma beskrivs som en svår balansgång. 

 

Tullgren (2003) diskuterar också lärarkontroll, i detta fall genom förskollärares 

styrning av barns lek. Hur barn leker, vad de leker och att barn leker är alla 

olika delar som blir föremål för förskollärares styrning. Detta gör att 

förskollärares styrning kan påverka barns möjligheter till inflytande även i 

leken. Man ser aktivt deltagande i lek som en förutsättning för utveckling inför 

framtiden, därför regleras barn till att aktivt delta i olika lekar. Alla typer av 

innehåll i barnens lekar är dock inte lika accepterade, barnen styrs till att leka 

så kallade nyttiga lekar som speglar hur samhället bör fungera. Barns olika sätt 

att leka styrs också mer eller mindre tydligt av förskollärarna. Det är barnens 

framtida kompetenser som ligger som mål för styrningen. Här ses 

kommunikation och uttryck samt förståelse för känslor som viktiga faktorer i 

hur barnen leker. Lekar som anses stökiga och dramatiska regleras ofta bort av 

förskollärarna. Barnen styrs alltså mot framtida kompetenser men även 

barnens nuvarande förmågor och sociala utveckling påverkar barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. 

 

Barns sociala utveckling  

Hellman (2010) och Von Wright (2009) diskuterar hur inflytande kan komma 

till stånd i förskolan och menar att det många gånger kan handla om hur 

barnen lever upp till de förväntningar och normer som på ett eller annat sätt 

finns inbyggda i både förskola och samhälle. Kvalitéer som nämns som viktiga 

är till exempel att kunna vara självständig, argumentera för sin sak samt att ha 
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en förmåga att kunna läsa av en situation och förstå vilket agerande som 

passar sig. Detta kan i sin tur betyda att de barn som är införstådda med vad 

som förväntas av dem, och anpassar sig utefter det också ges mera inflytande 

än de barn som inte lever upp till den befintliga normen. Hur vida olika barn 

är kapabla att leva upp till normen kan bero på den sociala kompetensen, 

barnets ålder, mognad och språkutveckling.  

 
Sandberg och Eriksson (2010) beskriver vidare hur det verbala språket kan 

vara av stor vikt för barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta 

skulle då kunna innebära att det endast är de barn som är mer framåt och som 

gör sina röster hörda i förskolan som får chansen att påverka och vara 

delaktiga. Vidare beskrivs också den sociala kompetensen som en viktig del för 

barns deltagande och även detta skulle innebära att de barn som inte har full 

kapacitet eller trygghet i att göra sig hörda inte har samma chans till att få sitt 

perspektiv involverat i förskolan. 

 

Hur ålder påverkar barns möjligheter till inflytande och delaktighet beskrivs i 

Dolk (2013) utifrån barnens förmåga att som ovan nämnt leva upp till den 

förväntade normen. Yngre barn har kanske inte förmågan att sitta stilla längre 

stunder, de kan också ha svårt på grund av ej utvecklad talförmåga att 

uttrycka sina åsikter samt att de inte alltid har tålamod att lyssna klart när 

andra pratar. Alla dessa bitar kan göra att de äldre barnen får större 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet än de yngre 

barnen.  

 

Miljö och strukturer  

Utifrån förskollärarnas synsätt och förskolans traditioner formas förskolans 

fysiska strukturer och miljö (Markström, 2005). Eriksson Bergström (2013) 

beskriver vidare hur förskolans fysiska miljö påverkar barns möjligheter till 

handlingsutrymme och att det därigenom påverkar barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Hur förskollärare väljer att planera och strukturera 

miljön på förskolan, samt vilket material som finns tillgängligt för barnen att 

använda och hur det är placerat har stor betydelse för hur mycket barnen kan 

påverka sin egen vistelsetid i förskolan. Eriksson Bergström menar att 

placering av material inom eller utom räckhåll för barnen att själva plocka ner 

och använda kan ses som ett sätt att reglera barngruppen med fysiska 

handlingar. Vidare beskrivs exempel på hur möblering av ett rum bjuder in till 

en viss typ av aktiviteter och därigenom eventuellt inte inbjuder till en annan 

typ av aktiviteter. Dockvrån och matrummet är båda rum med tydliga 

anvisningar av vad som förväntas ske i rummet. Andra strukturella faktorer så 

som rutiner på förskolan kan minska möjligheten för barnen att utöva 

inflytande, så väl att städa undan material när det använts för lek som att få 

flytta material till annan plats påverkar också barnens möjligheter till 

inflytande. Sandberg och Eriksson (2010) menar också att rutiner och vuxnas 

tankar kring struktur kan påverka barns möjlighet till deltagande negativt. 

Med detta menas att förskollärarnas kontroll i förskolan ligger till grund för 

hur mycket barnen får möjlighet att påverka olika situationer i förskolan. 
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Eriksson Bergström (2013) menar att beroende på hur flexibla förskollärarna är 

skapar möjligheter för barnen att ha inflytande över så väl materialet som 

leken i sig.  

 

Även Markström och Halldén (2009) betonar att förskolan blir likt en 

institution när förskollärare tillrättalägger material och planerar rummen med 

hård funktionalism, detta kan i sin tur skapa begränsade möjligheter för vad 

barnen kan göra och inte. Markström och Halldén menar att förskolan som 

institution blir påverkad av de människor som deltar och av den fysiska 

kontexten. 

 

Barnsyn och barns perspektiv  

Sandberg och Eriksson (2010) lyfter fram förskollärares syn på barn som en 

stor påverkansfaktor, de menar att hur lärarna uppfattar olika typer av barn 

påverkar barnens möjlighet att få delaktighet och inflytande i förskolan. 

Johansson (2003) skriver om synen på barn utifrån tre kategorier; barn som 

medmänniskor, barn är irrationella och slutligen vuxna vet bättre. Dessa olika 

kategorier innehåller olika förhållningssätt till barn och barndom. Barn som 

medmänniskor handlar om att förskollärarna möter barnen där de befinner sig 

och tar stor hänsyn till barns behov och individualitet. Barn ses här som 

likvärdiga vuxna och förskollärarna arbetar för att komma nära barnens 

perspektiv och låta detta komma till uttryck. Barns intentioner är irrationella som 

kategori handlar i sin tur om att förskollärare enbart utgår ifrån sitt eget, de 

vuxnas perspektiv och varken ser någon mening eller vinst i att beakta barns 

perspektiv. I kategorin vuxna vet bättre utgår förskollärarna också från de 

vuxnas perspektiv, vad de anser bör vara det bästa för barnet. Men skillnaden 

här är att de vuxna har förståelse för och insikt i barns perspektiv, men att de 

ändå anser att de vuxnas tankar om rätt och fel har företrädesrätt.  

 

Även Dahlberg, Moss och Pence (2002) diskuterar begreppet barnsyn och dess 

innebörd. De menar att vuxnas sätt att se på barn konstruerar barn och 

barndom. Där sammanfattas dessa olika konstruktioner som; barnet som fattigt 

och inkompetent eller rikt, kompetent och skapande.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att en förutsättning för att 

barn ska få möjlighet till inflytande är att förskollärarna har kapacitet att 

närma sig barns perspektiv. Barns intentioner, deras uttryck för mening och 

det som visar sig för barnet kan beskrivas som barns perspektiv. Även Emilson 

(2007) och Sandberg och Eriksson (2010) betonar också vikten av att möta 

barnen där de befinner sig och beskriver precis som Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) att förmågan att närma sig barns perspektiv är grundläggande 

för barns möjligheter att ta egna initiativ och göra egna val i förskolans 

verksamhet. Emilson (2007) menar att närma sig barns perspektiv handlar om 

att fånga barnets egen kultur och deras uttryck.  
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Dokumentation  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur pedagogisk dokumentation kan 

användas som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Barnens styrkor, 

förmågor och intressen är det som ska ligga till grund för utformning av den 

pedagogiska verksamheten. Att observera och dokumentera handlar om att 

lyssna, se och tolka med alla sinnen vad barnen ger uttryck för. Det blir då ett 

verktyg och ett stöd i arbetet för förskolläraren. Åberg och Lenz Taguchi 

uttrycker att alla barn är olika och har olika behov där igenom menar de att det 

är viktigt att alla barn blir både sedda och lyssnade på och att alla barnen 

oavsett olikheter ges möjligheter till att öva inflytande och kan påverka sin 

vistelse på förskolan. I detta fall handlar det inte endast om att dokumentera 

och observera utan snarare att föra dialog och reflektera kring det som visat 

sig. Även Wehner – Godèe (2010) betonar vikten av att reflektera för att kunna 

utveckla verksamheten till en verksamhet som kan anpassa sig efter alla barns 

behov. Det som synliggörs i den pedagogiska dokumentationen blir barns 

olika kompetenser och deras sätt att lära, vilket i sin tur kan leda till 

förändringar i både den fysiska miljön och den psykiska tanken. 

 

Pedagogiskt problem  

Tidigare forskning visar på att begreppen barns inflytande och delaktighet kan 

vara mångtydiga och att dem är beroende av olika faktorer såsom 

förskollärares barnsyn och förhållningssätt, förskolans organisation, miljö, 

barns agerande och utveckling. Nästan alla dessa faktorer visar att 

förskollärare bestämmer och kontrollerar barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet på ett eller annat sätt. Detta samband gör det intressant att 

undersöka förskollärares föreställningar om barns möjligheter till inflytande 

och delaktighet i förskolan.  
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 Syfte 
I detta avsnitt presenterar vi studiens syfte och våra frågeställningar.  

 

Studiens syfte   

Studiens syfte är att undersöka åtta förskollärares föreställningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan.  

 

Frågeställningar  

 Vilka föreställningar har förskollärare kring inflytande och delaktighet i 

förskolan?  

 

 Vad påverkar enligt förskollärarna barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet i förskolan?  

 

 Vad har betydelse för barns inflytande och delaktighet enligt 

förskollärarna?  
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 Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod och urval av informanter. Sedan 

presenteras hur vi gått till väga vid genomförandet av studien samt hur vi tagit 

hänsyn till de etiska forskningsprinciperna. Avslutningsvis finns studiens 

metoddiskussion.  

 

Metodval  

Tanken bakom denna studie är att få ta del av åtta förskollärares 

föreställningar om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. 

Där av har använt oss av en kvalitativmetod för att samla in data till vår 

studie. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer som metod 

ger forskaren en bred utgångspunkt för att börja samla datamaterial för att 

fortsätta sin studie. För att få ta del av förskollärarnas föreställningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Med utgångspunkt i Bryman (2011) och 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) genomfördes dessa intervjuer med hjälp 

utav en intervjuguide där frågornas ordningsföljd kan variera från intervju till 

intervju, detta för att få ett djupare samt mer innehållsrikt datamaterial. Detta 

gör att det är lättare för forskaren att följa med i det informanterna berättar.  

 

Intervjuerna planerades att ta cirka 60 minuter, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) menar kan vara en lämplig tidsåtgång för en intervju. Det kan 

samtidigt finnas en risk i att sätta en fast tidsåtgång, då behovet av tid kan 

skifta väsentligt från gång till gång. Men vi ansåg att det var viktigt att kunna 

ge någon form av tidsangivelse till våra informanter då vi upptar viktig 

arbetstid för dem.  

  

Val av informanter  

I studien har åtta förskollärare intervjuats om deras föreställningar kring barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Eftersom den tid vi hade 

att tillgå var begränsad så hade vi inte möjlighet att täcka ett större 

insamlingsområde. Vi fann det dock rimligt att datamaterial från intervjuer 

med åtta förskollärare borde ge tillräckligt med datamaterial till vår studie. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att sex eller fler informanter kan 

ge forskaren goda möjligheter att se likheter och skillnader i materialet.   

 

Vid valet av informanter tänkte vi oss att studien skulle få ett något bredare 

material och att det då även kunde vara mer relevant att besöka flera förskolor 

istället för att inte intervjua flera förskollärare på en och samma förskola. Detta 

för att ingen förskola är helt och hållet den andra lik, vilket kan ge studien 

möjligheter att visa på flera olika förskollärares föreställningsvärldar. Vi avsåg 

därför att besöka åtta olika förskolor och intervjua en förskollärare på 
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respektive förskola. Utgångspunkten var att alla informanter skulle vara 

utbildade förskollärare. Urvalet av informanter styrdes av närliggande 

förskolor samt vilka förskolor som hade utbildade förskollärare som ville och 

kunde ställa upp i studien. Förskolorna fick själva bestämma vilken 

förskollärare som skulle ställa upp.  

 

Presentation av studiens informanter, alla personer har fått fiktiva namn: 

Louise: 43år och har arbetat som förskollärare i 10år.  

Berit: 31år och har arbetat som förskollärare i 5år.  

Johanna: 54år och har arbetat som förskollärare i 26år. 

Nadja: 53år och har arbetat som förskollärare i 22år. 

Sofia: 53år och har arbetet som förskollärare i 6år. 

Sandra: 47år och har arbetat som förskollärare i 24år.  

Lotta: 48år gammal och har arbetat som förskollärare i 24år.  

Greta: 55år och har arbetat som förskollärare i snart 30år.   

  

Genomförande och analys av metod  

Innan kontakten med potentiella informanter togs ett beslut att dela på 

intervjuerna, och intervjua fyra förskollärare var. Vad gäller transkriberingarna 

så togs ett beslut att utifrån Bryman (2011) ansvara för eget intervjumaterial 

och även en första självständig analys för att sedan gå ihop för en gemensam 

analys innan resultatet påbörjades. En tidsmässig vinst då det är tidskrävande 

att både intervjua och transkribera insamlat datamaterial.  

 

Den första kontakten togs via telefon där vi presenterade oss samt frågade 

informanterna om de var intresserade av att delta i studien. Studiens syfte 

presenterades kortfattat vilket var att ta del av förskollärarnas föreställningar 

om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Under det 

första samtalet ställdes frågor om intresset fanns att delta i studien, vi frågade 

även om informanternas godkännande att spela in intervjuerna på våra 

mobiltelefoner för senare analys av materialet. Vid denna första kontakt så 

nämndes de fyra forskningsetiska principerna samt att deltagarna i studien 

skulle få ett fiktivt namn. Vid intervjuernas start tydliggjordes att ingen 

anonymitet kunde garanteras men att det insamlade materialet kommer att 

raderas efter examinationen och examen är tagen, men att själva rapporten av 

studien kommer att finnas tillgänglig via internet.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplats. Sju av åtta 

intervjuer hölls i ett enskilt rum, medan den åttonde på grund av 

dubbelbokning genomfördes i ett rum i anslutning till barngruppen. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och läsplatta. Vid vissa av 

intervjuerna fördes även anteckningar med block och penna, detta menar både 

Bryman (2011) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan vara något som 

underlättar när man senare ska tolka och analysera det insamlade 

datamaterialet.  Med anteckningarna kunde vi fånga upp informanternas 

gester och mimik under intervjun samt även skriva några stödord för ett 
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eventuellt förtydligande. De inledande minuterna av intervjuerna småpratade 

vi med informanterna för att skapa en god stämning, sedan fortsatte vi med att 

återigen informera om de forskningsetiska principerna som vi tar hänsyn till i 

studien. Därefter började vi spela in intervjuerna. Det inspelade materialet blev 

allt från 13 till 22 minuter. Vid intervjuerna hade vi fyra huvudfrågor som var 

likadana vid varje intervju. Sedan följde vi upp med olika frågor beroende på 

de svar vi fick. Efter intervjuernas slut tackades informanterna för medverkan i 

studien.  

 

Som inledningsvis tidigare nämnts togs beslut att transkriberingarna av det 

insamlade datamaterialet gjordes i två steg en individuell och en gemensam 

analys, detta för att öka studiens tillförlitlighet genom att göra två analyser av 

det insamlade materialet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar på att 

det finns brister gällande intervjuer som metod då intervjuaren lämnas till att 

tolka materialet. Tanken bakom att analysera det insamlade datamaterialet 

flera gånger var att få flera synvinklar på hur materialet kunde tolkas, detta för 

att öka materialets tillförlitlighet detta med inspiration från Bryman (2011). I 

transkriberingarna har ändringar gjorts för att ta bort onödiga bitar så som 

hummanden och upprepningar detta för att det ska bli lättare att förstå det 

transkriberade materialet. Men i vissa fall har detta inte skett för att inte 

förstöra textens innebörd.  

 

Resultat har vuxit fram efter att vi tillsammans analyserat och tolkat det 

transkriberade materialet flera gånger om där vi jämförde likheter och 

skillnader i det transkriberade materialet vilket ledde fram till ett resultat 

bestående av fem olika teman.  Dessa teman har inspirerats och vuxit fram dels 

ur förskollärarnas uttalande samt i den tidigare forskningen kring barns 

inflytande och delaktighet. Vi såg tydliga kopplingar mellan vår studie och 

den tidigare forskningen gällande barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet i förskolan därför har även den tidigare forskningen legat till 

grund för de fem olika teman som vi presenterar nedan. Dessa är:  

 

- Lyssna och se  

- Integritet  

- Miljö och strukturer 

- Barns olikheter 

- Makt och förhållningssätt 

 

De fyra forskningsetiska principerna    

I vår studie tar vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilka är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

 
Informationskravet 

Vi forskare är skyldiga att inom denna princip informera de förskollärarna 

som ska delta i studien om studiens syfte. Samtliga förskollärare fick vid både 

första kontakten och vid intervjutillfället information kring studien och syftet 
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att den handlade om förskollärares föreställningar kring barns möjligheter till 

inflytande och delaktighet i förskolan.  

 
Samtyckeskravet 

Skyldigheten i denna princip är att belysa frivilligheten i att delta i vår studie 

och att informanterna när som helst har rätt att ångra sitt medgivande. Även 

detta krav tog vi upp vid intervjutillfället där vi tydliggjorde att det var 

frivilligt att ställa upp som deltagare i studien.  

 
Konfidentialitetskravet 

Enligt denna princip måste vi som forskare ta hänsyn till att i studien ge 

personerna och personuppgifter största möjliga konfidentialitet och att inte 

vem som helst ska kunna få ta del av datamaterialet. Vi har förhållit oss till 

detta genom att de inspelade intervjuerna endast är till för studiens bruk och 

endast vi, vår handledare och examinator kan komma att lyssna på det 

inspelade materialet. I det transkriberade materialet samt i studien har alla 

involverade fått fiktiva namn.  

 
Nyttjandekravet 

Denna princip handlar om att materialet vi får in vid studien och 

personuppgifter endast får användas i forskningssyfte. Vi har således endast 

använt materialet för studiens syfte. 

 

Metoddiskussion  

Metoden vi valde för att genomföra vår kvalitativa studie var 

semistrukturerade intervjuer. Detta val av metod tycker vi fungerade bra i 

förhållande till studiens syfte att undersöka förskollärares föreställningar om 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Den tänkta tiden 

på 60 minuter per intervju var inget vi överskred, dock så blev det inspelade 

materialet kortare än vad vi hade trott. Detta var en orosfaktor i början men vi 

bestämde oss för att börja transkribera och analysera för att få en uppfattning 

om hur mycket och vilket material vi fått insamlat. Efter transkriberingen och 

analysen kände vi oss trygga med omfattningen och kvaliteten på det material 

vi fått fram och började skriva resultatdelen. Vi tror att det inspelade 

materialets längd kan bero på flera olika faktorer, dels vår egen ovana kring att 

intervjua, förskollärarens intresse kring ämnet samt vår förmåga att ställa 

relevanta följdfrågor. Samtidigt kan också rätt ställda frågor och en bra 

struktur ge den information som krävs på kortare tid än en dåligt strukturerad 

intervju. Intervjufrågornas utformning tycker vi gav stort utrymme för 

samtliga förskollärare att berätta om sina erfarenheter och föreställningar kring 

det valde ämnet vilket gav oss relevanta och användbara svar.  

 

Att ta kontakt och boka informanter var betydligt svårare än vad vi från början 

trodde. Detta resulterade i att vi besökte sex förskolor istället för åtta som vi 

först hade tänkt. Vid två av förskolorna fick vi intervjua två olika förskollärare 

istället för en som vi hade planerat från början. Då studien handlar om 

förskollärares föreställningar kring barns möjlighet till inflytande och 
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delaktighet så tänker vi att denna faktor inte har så stor påverkan på kvalitén i 

vårt resultat. Resultatets utfall kan påverkas av typ av förskolor, vilka 

informanter som ställer upp på intervjun, inklusive deras erfarenheter och 

pedagogiska utbildning. Det skulle också kunna påverkas utav mängden 

informanter. Vid tematisering av resultatet har vi ibland känt oss tveksamma 

till placeringen av text då vissa teman går in i varandra och samma text kanske 

skulle kunna passa under flera rubriker, men vi tycker ändå att vi 

understryker placeringens betydelse under just det temat. 
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 Resultat  
I det här avsnittet redovisas resultatet av vår studie. Vi har delat in resultatet i 

fem olika teman. Dessa teman har växt fram under analysen av det empiriska 

materialet. Temana är följande: 

 

- Lyssna och se  

- Integritet  

- Miljö och strukturer 

- Barns olikheter  

- Makt och förhållningssätt  

 

Det indragna i följande text är utdrag ur våra intervjuer. Efter varje citat ges 

förskollärarnas fiktiva namn. 

 

Lyssna och se  

Detta tema innefattar vikten av att lyssna och se barnen, och att genom det 

som barnen ger uttryck för skapas möjlighet till inflytande.  

 

I studien framkommer det att barns inflytande kommer till uttryck på olika 

sätt och inte bara handlar om barns möjligheter till att bestämma. Det 

framkommer att det är viktigt att hålla både ögon och öron öppna samt vara 

lyhörd för vad barnen ger uttryck för. I detta fall menar förskollärarna att vissa 

barn gör sina uttryck verbalt och mer tydligt medan andra barn har ett annat 

sätt att uttrycka sig. Sex av förskollärarna menar att det är i det barnen ger 

uttryck för som deras intressen fångas upp och att de därigenom senare får ett 

inflytande i verksamheten. Där med betonar förskollärarna att det är minst lika 

viktigt att se som att höra barnen. Barns intressen framkommer inte endast i 

ord. Greta, Berit och Johanna uttrycker hur barns inflytande kan komma till 

stånd genom uppmärksamma och nyfikna förskollärare. 

 
Det är kanske inte så att barnen säger; nu vill jag göra det här och det här och så gör 

vi det då. Men det kan vara att vi har ett stort intresse för tåg som kom från ett barn 

och då gör vi i ordning en tågmiljö och försöker fylla på det här med tåg. Och så 

hittar vi böcker om tåg på biblioteket. Då har det utgått från det barnets intresse och 

det barnets intresse har smittat de andra i gruppen. Så det blir ju ett inflytande, man 

har visat genom sin tåglek att det är intressant och då får han ju inflytande på det 

sättet.(Greta)  

 

Man får ju försöka se barnens intressen, snappa upp det och försöka forma både 

miljö, innehåll och verksamhet ut efter det.(Berit)  

 

 

..att jag tar reda på vad barnen är intresserade utav och möter upp barnen där 

(Johanna) 
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Att barnen känner att förskollärarna har ett genuint intresse av att försöka ta 

reda på vad det är som barnen uttrycker, alltså att de blir lyssnade på 

framkommer som viktigare för barns inflytande och delaktighet än att de 

faktiskt blir precis som barnen vill. En förskollärare menar på att det också 

handlar om att visa för barnen att man inte kan bestämma över allting och 

påverka allt utan att förskolan också grundar sig på fostran och demokrati. 

Men hon menar att det viktigaste är att förskolläraren tar barnen på allvar och 

lyssnar till dem, och att barnen känner att de får säga vad de tycker men det 

kanske inte alltid går att genomföra barnens önskningar.  

 
 .. att lyssna på barnen, försöka att inte vara så snabb. För oftast är man väl för 

snabb att man kanske svarar åt dem. Man får avvakta litegrann så de får utveckla 

sina egna tankar eller frågor så kan man lyssna in och därifrån bygga sen vad de 

faktiskt ville.(Berit)  

 

Vi har egentligen betalt för att vänta. (Berit)  

 

Genom att lyssna på dem, finnas tillhands. Ge dem.. möjlighet och tid  att lösa saker 

och ting själv innan jag går in. Att jag avvaktar och ser och att jag med mig själv 

som redskap kan berätta hur jag upplever saker och ting och hur de upplever saker 

och ting det får jag tillbaka och att man speglar dem. (Johanna)  

 

Att lyssna och finnas till hands är inte alltid så lätt menar förskollärarna. De 

upplever att det är lätt att agera instinktivt och snabbt, svara barnen innan de 

har pratat färdigt samt att förskollärarna hjälper barnen att lösa saker och ting 

innan de själva ens har fått försöka.  Genom att agera för snabbt och inte lyssna 

på barnen minskar möjligheten till inflytande för barnen. Ansvaret ligger hos 

förskolläraren att barnen får vara med och påverka det som sker på förskolan, 

både den fria verksamheten och planerade verksamheten. Samtliga 

förskollärare tänker att det är barnens intressen som ska styra verksamhetens 

innehåll, beroende på situationens utgångspunkt kan dock barnen inte alltid 

påverka alla situationer.  Men fem av förskollärarna uttrycker att förskolans 

verksamhet bygger på att barn ges möjligheter till inflytande och delaktighet, 

då förskolan faktiskt är barnens verksamhet. Detta visar sig också i citaten 

nedan:  

 
Det är ju aldrig så att vi inte hittar intressanta infallsvinklar vad gäller lärande, 

alltså det är ju en lätt grej. Så att därför så tänker jag att barnen kan, att man kan 

följa deras intressen. Att de får styra. (Louise)  

 

Jag försöker att lyssna på dem, vad har de att säga och vad vill de. Observera 

barnen också i deras lek, vad är de intresserade utav just nu. Det här har vi pratat 

mycket om nu för hur man ska jobba med pedagogiskdokumentation. Att spinna 

vidare på barns intressen och då handlar det kanske om i bland att observera och 

lyssna in vad vill barnen just nu, vad är de inne på nu? Vad brinner de för? Det 

handlar om att vara en god lyssnare som pedagog och finnas där för dem, och inte 

bara springa runt och göra massa praktiska saker…(Sofia)  
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Observationer framkommer tydligt som ett verktyg där förskollärarna 

upplever att de får syn på barnens intressen och kan arbeta vidare utifrån det. 

De menar att barnen ska kunna påverka så väl ett dagsprojekt som ett 

långtidsprojekt och att genom observationerna kan man få syn på alla barns 

intressen. En förskollärare menar att barnen ser och utrycker saker på flera sätt 

och ger därmed förskollärarna en sporre till att utveckla verksamheten. Hon 

menar att det är lätt att fastna i sin egen box och bara köra på men att vara 

flexibel och använda sig själv som ett verktyg i observationerna, att försöka se 

det barnen vill förmedla driver verksamheten framåt.  

 

Förskollärarnas uttalanden visar på att lyssna och se är ett sätt för 

förskollärarna att fånga upp barnens intressen och att det är där igenom som 

barnen kan få chans till att påverka verksamhetens utformning. Det uppfattas 

som viktigare att barnen blir tagna på allvar, att förskollärare värnar om 

barnens integritet än att de i alla situationer får sin vilja igenom. 

 

Integritet  

I detta tema benämns det mest centrala i arbetet med barns inflytande, att bli 

respekterad för sitt eget jag.  

 

Alla förskollärarna benämner barnens eget jag och integritet som en zon som 

förskollärarna vill respektera. Att barn har inflytande över sig själv är något 

som återkommande uttrycks som centralt i förskollärarnas arbete. I stora drag 

blir det åter igen betydelsefullt att lyssna på barnens signaler, vad de säger 

eller vad de ger uttryck för. När barns inflytande körs över på grund av olika 

makthandlingar så tar inte förskolläraren hänsyn till barnets rättigheter.  

 
Det viktigaste tänker jag är saker kring den egna personen. Att de har inflytande 

över sånt som, att det inte blir kränkande för deras person. Och det kan handla om 

såna saker som naturligtvis såna som toalettbesök, hur man vill ha sina strumpor, 

en del barn är jättekänsliga för att det kanske kliar på ett visst sätt och då ska man 

inte vara där och rycka på dom, ”Ta dom är tjocksockarna nu!”. Eller att de ska 

kunna säga, uttrycka såna saker. Och där kommer matsituationen in, att det kan 

handla om ne men jag, man ser att ett barn inte kan äta någonting på grund av en 

konsistensgrej i den maten eller, man ser att det växer i munnen. Det får man 

försöka vara lyhörd för såna signaler.(Louise)  

 

På något vis så handlar det om mig själv, vad jag vill göra, min rätt att säga nej till 

att, jag vill inte göra det här, jag vill inte leka det här.  Jag vill inte leka med de här 

just nu, jag vill inte äta det här, de tycker jag är det viktigaste. Det måste man 

kunna få känna själv även som ett litet barn. Och det måste vi respektera tycker jag 

annars blir det någon form av övergrepp.(Sandra)  

 

Utgångspunkten som framkommer är att alla är olika och där med kan inte 

alla barn bemötas på samma sätt. Vad som är rätt för ett barn kan vara fel för 

ett annat och precis som vuxna har alla barn olika stark integritet. Genom att 

bli sedd, hörd och respekterad av förskollärarna lär sig barnen att respektera 

sig själva och att respektera andra vuxna och barn. För att utvecklas till 
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ansvarstagande människor som kan ta hand om sig själva är det viktigt att 

barnen tidigt har ett reellt inflytande över den egna personen och vad som 

händer kring den. Om man inte får sitt eget jag respekterat blir det svårt att 

även respektera andra. Vad som kan upplevas som jobbiga situationer skiljer 

sig från barn till barn, allt från att behöva exponeras vid ett blöjbyte till att 

behöva bli lämnad av mamma och pappa på ett visst sätt. Det blir också synligt 

i citaten nedan:  

 
Vem som ska hjälpa på toaletten, vem som ska byta blöjor. Ja integriteten främst, att 

inte vi pedagoger ska ta kramar och sånt där tycker jag är det viktigaste. För där har 

vi också ett viktigt jobb så och att vi styr också, att vill inte barnet ha en kram av en 

annan kompis så ska vi vara där och hjälpa till och säga han/hon vill inte just nu. Ja 

det är nog det viktigaste.(Lotta) 

 

Det jag tänker är att det är jätteviktigt att man har inflytande över sin egen kropp, 

vad man äter, och ändå försöker vi å ska locka dem till att smaka. När de behöver 

gå på toaletten och inte, att de får känna efter själva. Och det är ju en ny sak inom 

förskolan, för innan var inte det att du själv som lärde dig att ha ansvar för din egen 

kropp utan det var fröken som sa. När jag började här för tre år sedan då skulle 

barnen stå på en kö, den första satt inne på toaletten nästa stod med nästippen i 

dörröppningen, så nära. Då skulle de stå där, och alla skulle kissa. Och så är det 

inte nu. Så det är en ganska ny utveckling. Så att egentligen om deras kropp och 

vad de säger och hur de känner, att de får uttrycka det.(Greta)  

 

Vad som är det viktigaste för barnen att ha inflytande över är individuellt och 

detta kan delvis påverkas av vad barnen har med sig för erfarenheter från hem 

och familj. En förskollärare uttrycker vikten av att prata med barnen om 

rättvisa och vad det kan betyda, ibland blir det inte lika för alla barnen när 

förskollärarna fokuserar på det enskilda barnets behov. Eftersom barns behov 

och intressen ser olika ut gäller det att stärka barnen till att våga berätta och 

uttrycka vad de känner och tänker, det vill säga att skapa förutsättningar för 

inflytande och delaktighet, att uppmuntra barnen till att våga vilja påverka sin 

egen verksamhet. 

 

Miljö och strukturer  

Detta tema handlar om hur olika strukturer och miljöns utformning påverkar 

barns möjligheter till inflytande.  

 

Det framkommer i studien att förskollärarna tycker att det är viktigt att barnen 

får vara med och påverka miljön i förskolan eftersom det är barnen som ska 

tillbringa sina dagar i den pedagogiska verksamheten. Eftersom barnen 

tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan är det viktigt att materialets 

placering inte är planerat utefter att barnen ska behöva vara beroende av en 

vuxens hjälp. En förskollärare uttrycker att man som förskollärare försöker 

tolka barnens intressen både i ord och i handling och sedan forma miljön efter 

det så gott det går. Oftast så tror förskollärarna att barnen själva kanske inte 

riktigt vet eller ser hur mycket de får påverka miljön. Detta kan bero på att det 

inte alltid handlar om direkta önskemål från barnen om förändringar i miljön 
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utan snarare så att förskolläraren observerat och tolkat hur och om ett rum 

eller material används. Förändringarna i miljön sker på så sätt utifrån vad 

förskolläraren både ser och hör.   

 
För mig å de yngsta barnen då som jag jobbar med. Som jag tycker de senaste 10 

åren som jag har jobbat med dem har fått längre dagar på förskolan. Så tycker jag 

det är viktigt att vi som jobbar med dem placerar de pedagogiska sakerna på låg 

nivå så att de kan med händer och fötter och med sin kropp själva ta fram det de 

vill leka med. Så jag kan säga såhär att utifrån att de har långa dagar så tycker jag 

att det känns viktigt att de kan fylla sina dagar med det de vill. (Nadja)  

 

Nu ska vi ju tänka, vad har vi för barn? Hur förändrar vi miljön så att det passar 

dem? Det är ju barns inflytande också, för då kommer ju miljön ju alltid att ändra 

sig och se annorlunda ut beroende på vad det finns för intressen.(Greta) 

 

Säkerheten framkommer som en faktor som förskollärarna måste ta hänsyn till 

när förskolans miljö planeras och utformas. Utifrån detta blir det så att vissa 

föremål sätts på högre höjder för att förskollärarna ska ha mer uppsikt över 

användandet av materialet. Dock så framkommer det att om material placeras 

på en högre nivå på grund av säkerhetsskäl behöver förskollärarna ge barnen 

andra möjligheter att kunna förmedla sin önskan om att använda det 

uppställda materialet.  Utifrån barns olika åldrar och där med också olika 

intressen för aktiviteter så beskrivs miljön som något som kan hämma barns 

möjlighet till inflytande åt båda hållen. Det vill säga att material som ställs 

högt upp för att minska åtkomsten för mindre barn också minskar de större 

barnens möjligheter till inflytande och tvärtom.  

 
Därför att hur ska man kunna ha miljöer på en avdelning som tillgodoser alla, det 

säger ju sig självt det handlar om säkerhet också. Ska man tillgodose en femåring 

som till exempel vill klippa ibland, var ska man ställa saxarna då? Man får inte 

glömma bort att även om vi ställer dom högt och dom säger till så kan dom 

glömma. För mig blev det näe! Man måste ha åldershomogena grupper om det ska 

bli reellt inflytande.(Nadja) 

 

..vi möblerar för att vi har makten och vad vi sätter högt upp osv.(Greta) 

 

Och det vi inte kan ha på låg nivå utifrån säkerhet det tycker jag är viktigt att man 

då förmedlar till dem på annat sätt. Och då tar jag ett exempel då, till exempel 

flaskfärg. Om vi har dem på låg nivå så vet jag att de dricker den och då har vi 

istället förklarat att vid staffliet så finns det ett A4 ark med olika färger, så då kan 

de gå dit och peka vad är det för färg de vill ha. Och då tar vi ner den. Och de vet 

var färgen är, så en del går ju dit och pekar och andra tittar upp.(Nadja) 

 

Att barnen på ett eller annat sätt har möjligheten till att kunna påverka miljön 

och därigenom sina möjligheter till att utöva inflytande är grundläggande för 

att barnen ska kunna forma sin dag utefter önskemål. Det kan gälla så väl att 

kunna påverka material som att kunna skapa sina egna krypin och att det är 

okej att få skapa sin egen lekmiljö. Ett exempel på möjlighet att påverka miljön 

är att barnen kan flytta omkring föremål utefter sina egna lekar och att miljön 

inte hämmar detta. Ett annat exempel är att kunna påverka sin placering vid 
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måltider likaväl som vem man vill leka med. Att se miljön som ett verktyg i 

förskolan som på grund av skiftande barngrupper, intressen och behov 

ständigt används på olika sätt gör att förskolans verksamhet aldrig kommer att 

se likadan ut.  

 
Det gör ju att förskoleverksamheten kommer att se annorlunda ut hela tiden, men 

det gör ju också att det är roligare. Eftersom det blir annorlunda hela tiden.(Greta) 

 

Men egentligen allting, ska de väl kunna ha inflytande över, som jag har nämnt. Att 

de också tillsammans ska kunna diskutera hur de vill sitta bredvid varandra när de 

äter.(Sofia) 

 

Det framkommer i förskollärarnas uttalanden att rutiner och organisation även 

det är något som återkommande kopplas till barns möjligheter till inflytande 

och delaktighet. De rutiner som redan är befintliga och de som skapas kan 

upplevas både som ett hinder för eller en möjlighet till barns inflytande i 

verksamheten. Här skiljer sig förskollärarnas föreställningar åt kring 

förskolans fasta strukturer så väl i rutinerna som i rutinernas innehåll.  De 

fasta strukturer kan vara till exempel frukost, lunch och mellanmål, samlingar, 

inne- och utevistelser, förskollärarnas raster och arbetstider.  

 
Sen är det ju väldigt mycket rutiner också på en förskola. Ja menar vi ska äta 

ungefär vid 8 sen lunch vid 11, det är ju väldigt styrt så.. vi kan ju liksom inte säga 

nej nu jobbar vi färdigt med vårt skapande här. Vi håller på och ritar och målar 

också äter vi lunch sen kvart över ett, så vi är ju ganska styrda utav tiderna. Och då 

blir det ju kanske inte det här att de kan få välja och slutföra utan ofta avbryter vi 

för att vi ska iväg och äta eller de små barnen ska vila eller.. att rutinerna ibland gör 

det lite svårt att få till det.(Sofia)  

 

De tar själva sin mat och de tar sin dryck, de smörar och de skär, sen vill de ha hjälp 

och då säger de ju till. Vi frågar dem varje morgon om de vill gå ut eller om de vill 

vara inne. Och små barn kan ju säga att de vill gå ut och så går de ut i entrén och 

sen vill de vara inne.(Nadja) 

 

För ofta kan jag uppleva att man är så van, bara det här med matbordet nu är det ju 

mycket småbarn och att man tar matskålen och öser på till alla för jag vet att den 

och den är jätte hungrig. Istället för att ge dem inflytande att lägga på själva.(Berit) 

 

Enkelt på en småbarnsavdelning vad de vill äta, vilken tröja de vill ha på sig när vi 

ska gå ut.(Lotta) 

 

Citaten ovan visar på svårigheterna med att vara en verksamhet styrd av de 

fasta rutinerna. Men även om det gäller en fast rutin finns det möjlighet att ge 

barnen inflytande över själva situationen så som att lägga på mat själv eller 

bestämma vilka kläder som ska användas när man ska gå ut. Citaten visar 

också på att mänskliga faktorer dock kan spela in och göra att inflytandet 

minskar även om detta inte är förskollärarens intention. Men ändå så beskrivs 

rutinerna och organisationsfrågor som en förklarande faktor till varför barns 

möjligheter till inflytande kan minskas. Citatet nedan visar på att det trots en 
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god vilja kan vara svårt att hitta fungerande sätt att organisera rutinerna så att 

de inte sätter ett stopp för barns möjligheter till inflytande.  

 
Men ofta kanske kring.. om vi har varit ute och så ska alla barnen in. Det är jätte 

blött ute det är galonisar.. de är dyngblöta och det är lite stress. De är hungriga, de 

är trötta då blir det lätt att man kanske inte ens lyssnar för man hinner inte. Också 

har 3 stycken bajsat eller kanske 4 st har bajsat. Så just dom här uppbrotten, från ute 

till inne och från inne till ute då är det oftast… då upplever jag lite stress. Alla ska 

kläs på och det är ju en organisations fråga.(Sofia)  

 

Ja vi är då tre heltider, en pedagog är inne-pedagog en vecka och då pratar jag om 

förmiddagarna nu. En är ute-pedagog, så de är ute respektive inne. Och den tredje 

är flex, som vi kallar. Och den är ju då där det är mest barn.(Nadja) 

 

Det som också visar sig i förskollärarnas uttalanden är att de fasta rutinerna 

och organisationens utformning likväl kan hjälpa förskollärarna till att öka 

barns möjligheter till inflytande. För en del barn är det viktigt att vara inne för 

andra är de viktigt att vara ute, att vara med en viss förskollärare eller leka 

med en viss kompis. Sista citatet visar på att de finns möjligheter att 

omorganisera invanda rutiner och verksamhetens organisation. Som studien 

påvisar är barnens behov olika och där igenom blir också inflytandet som 

barnen får i verksamheten olika.  

 

 

 

Barns olikheter  

I temat Barns olikheter framkommer det att barn är olika på många olika sätt 

och det visar sig också att detta påverkar barns möjligheter till inflytande.  

 

Det framkommer att barns olikheter i form av till exempel ålder, språk, 

mognad, socialkompetens, familj och hemförhållanden kan vara en faktor som 

påverkar hur mycket och vad barnen kan ha inflytande över. Samtliga 

förskollärare menar att dessa faktorer alla på ett eller annat sätt kan ha stor 

betydelse för hur barnen kan förmedla sina tankar och intentioner till 

förskollärarna och därigenom kan deras möjligheter till inflytande över sin 

egen situation och verksamheten i stort öka eller minska.  

 
Jag har ju jobbat mycket i olika, ett tag med bara småbarn och ett tag med bara 

äldre barn. Och där är det ju en stor skillnad i hur man arbetar med inflytande 

egentligen. För de äldre barnen de har ju det verbala språket. De kan säga vad de 

vill, tycka vad de vill. Där har jag varit med om att man jobbat med till exempel 

barnråd. Det kan man ha en gång i veckan där de får vara med och tycka, 

bestämma och utforma och göra sin röst hörd på det viset.(Berit) 

 

Men alla barn som kan prata och uttrycka sig kan ju vara med och ha inflytande 

och delaktighet, men de är klart har du en barngrupp med 1-1,5åringar då blir det 

ju svårare men de kan ju peka och .. men de är ju lättare när vi kan kommunicera 

med dom.(Sofia) 
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Det svåra med de yngre barnen är väl kanske att inte gå över huvudet på dem. För 

att ge dem inflytande så måste jag tolka deras kroppsspråk, för vad jag tror att de 

vill. Men det är fortfarande bara min uppfattning om vad jag tror att de vill.(Berit) 

 

Med de barn som ännu inte har talspråket, vilket oftast är de yngre barnen 

lämnas förskolläraren till att försöka förstå det barnen ger uttryck för. De barn 

som kan uttrycka sig i talat språk har ofta lättare att göra sig förstådda hos 

förskollärarna och riskerna för att det blir missförstånd mellan barn och 

förskollärare blir mindre än för de barn som inte har talspråket. Detta kan i sin 

tur påverka graden av inflytande i verksamheten. Utöver detta framkommer 

det att barns inflytande i förskolan kan växa i förhållande till barnets mognad, 

alltså inte bara kopplat till ålder och talförmåga. Detta syns i citaten nedan:  

 
”Men det verbala är väldigt starkt, och också tror jag den här förmågan att, den 

sociala kompetensen. En förmåga att uttrycka sina egna behov och samtidigt se till 

gruppens behov. Om barn är duktiga på det så får de också väldigt mycket positiv 

respons för det. Man känner att de har en förmåga att ta ansvar och då kan man 

mera känna att man har tilliten till barnen. Jo men visst ni kan gå ner och hämta det 

i köket själva, eller ni kan få klä på er och gå ut själva, de får en ökad frihet. Och det 

tänker jag också på sätt och vis är rätt.”(Louise) 

 

”De får ju inflytande på olika sätt, de måste de ju få med åldern. Äldre barn kan 

man ju tillsammans komma fram till lösningar på andra sätt.”(Sandra)  

 

Barns förmåga att hantera det inflytande som ges kan påverka vilket 

inflytande de senare får och även i hur stor utsträckning detta inflytande ges. I 

detta fall blir inte barns möjligheter till inflytande lika stora, det blir snarare så 

att barn som kan hantera det ansvar som kommer med inflytande också får 

större möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet. Något som kan 

upplevas som både ett dilemma för förskollärarna och en orättvisa i 

barngruppen. Ytterligare saker som påverkar barns möjligheter till inflytande 

kan vara mentala och fysiska diagnoser, annat modersmål men också 

personlighetsdrag. Vissa barn är mer högljudda och vet vad de vill medan 

andra är blyga och kanske inte vågar uttrycka sina viljor.  

 
Det är ju inte alltid åldersindelat, det kan ju vara mognadsmässigt, det finns ju barn 

som har mer allvarliga diagnoser kanske både fysiska och även mentala. Sånt 

förhindrar ju ändå, det blir ju svårare för deras del att kunna uttrycka sina 

åsikter.(Berit) 

 

Det påverkar nog vilken individ det är, jag skulle kunna tänka mig att vi lyssnar 

olika mycket. En del hörs inte så mycket, en del behöver utrymme runt omkring sig 

och behöver få någon som lyssnar på sig. Så säkert individuellt, säkert gör vi 

skillnad på vad man har inflytande över.(Greta) 

 

Likadant om man har ett annat modersmål, om man kommer hit som 4åring där 

föräldrarna inte kan svenska det får man arbeta väldigt mycket med att läsa in och 

förstå kroppsspråk och så.(Berit) 
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Det framkommer som viktigt att vara lyhörd för alla de olika signaler som 

barnen sänder ut, verbala som icke verbala. Verktyget blir i det här fallet 

pedagogen som på ett eller annat sätt ersätter talspråket. Att hjälpa barn i 

dessa situationer kan också innebära att ge dem andra förutsättningar till att 

uttrycka och få fram sin vilja. Studien visar på att barns inflytande kan komma 

till uttryck i andra former än bara talspråket. Bilder, aktivitetskort och 

möjligheten för alla barn att kunna peka eller visa vad det är de vill utan att 

faktiskt uttrycka det i ord bidrar i stor utsträckning till ökat inflytande för 

barnen.  

 
För en del ser man ju.. du lär ju att se då kanske på de här barnen som kanske inte 

pratar så mycket. Då kanske man ser att det här.. nu tycker han eller hon att det här 

är obehagligt. Då får jag ju vara där och fråga vill du det här eller vill du inte det 

här. Klassikern är barn håller på att lekbrottas med varandra, och då är det svårt för 

vissa att säga nej.(Sandra) 

 

Att man hjälper dem på det sättet och det kan vara även saker som vi inte har 

framme som kanske har varit framme någon gång för att vi byter ut, att det finns 

skyltat för det då på förrådsdörren exempelvis. Här inne finns det här. Så att de kan 

förmedla sig till oss vad de vill göra. För många börjar när de är 365 dagar och då 

har de ju oftast inte det verbala språket tycker jag. Och då är det viktigt att man kan 

förmedla sig på annat sätt, och det kan de ju då.(Nadja) 

 
Förskollärarnas uttalanden visar att det är otroligt viktigt att ge alla barn 

oavsett ålder, mognad, socialkompetens samt talförmåga olika sätt att uttrycka 

sina tankar och önskningar på. Vidare beskrivs förhållningssättet till barnen 

som grunden för hur man ger barnen inflytande och hur man använder sin 

makt som förskollärare. 

 

Makt och förhållningssätt  

Det framkommer i detta tema att vilket förhållningssätt förskollärarna bemöter 

barnen med har stor betydelse för vad barnen får för möjligheter till att 

påverka. Det ligger i pedagogens ansvar att ge barnen inflytande i 

verksamheten och med detta uppkommer också en maktfråga.  

 

Förskollärarnas föreställningar visar på att barns möjligheter till inflytande är 

kopplat till förskollärarnas förhållningssätt och hur de väljer att bemöta barnen 

med den makt som de besitter. Barns rätt till inflytande i förhållande till 

förskollärares vuxenansvar skapar en sorts dubbelhet i den pedagogiska 

verksamheten. Hur mycket frihet ska barnen ha eller hur mycket ska 

förskolläraren bestämma. Att förhålla sig till dessa maktrelationer skapar en 

viss tveksamhet hos förskollärarna kring när de ska vara tillåtande för barnens 

inflytande och tvärtom. En stark maktfaktor som framkommit i studien är de 

kulturella värderingar som förskollärare bär med sig in i arbetet.  

 
Man försöker styra in dem på det som man uppfattar som de sunda värderingarna, 

vad som en god måltid skulle kunna vara. Där tror jag också att det är en pågående 

process, för att mycket utav det styr ju vi och där är det säkert så att barnen kunde 



  

 

24 
 

styra mera men vi har inte fått syn på eller gjort upp med våra värderingar. Det är 

nog snarare de där gamla tydliga sakerna som när vi kommer, hur vi äter, när vi 

klär på och hur vi går ut, de grejerna får barnen inte påverka så mycket. Medan de 

andra, verksamheten där tycker jag att vi har kommit långt.(Louise) 

 

Hur man bör vara, vad man bör äta, vad som är okej att leka, att barnen ska gå 

ut är alla föreställningar som påverkar hur pedagogen väljer att använda sin 

makt. I citatet ovan syns det tydligt att det är svårt att kring gå sina personliga 

värderingar om vad som uppfattas som rätt eller fel. Barnens inflytande i dessa 

frågor riskerar därför att minska till fördel för vad som kulturellt anses vara 

det korrekta.  

 
Det är ju pedagogerna, organisationen och pedagogerna skulle jag vilja säga till 

hundra procent. Och sen påverkan och inflytande är ju som jag sa att gentemot mig 

som pedagog så är det ju mitt… jag har ju ansvaret att lyssna på barnen.(Lotta) 

 

Jag tror att vi sitter lite också som föräldrar sitter att vi sitter lite antingen eller. Ska 

barn bli styrda eller ska vi ge all frihet till barn?(Greta) 

 

Citaten ovan påvisar dilemmat som förskollärare dagligen ställs inför, hur 

mycket barnen frihet barnen ska ha och hur mycket pedagogen ska bestämma. 

Några förskollärare ger uttryck för att ovana och osäkerhet skapar ett behov av 

kontroll över det som sker i verksamheten. Den mänskliga rädslan för att 

misslyckas eller att inte räcka till kan skapa en verksamhet där ordning och 

regler fungerar som ett sätt att säkerställa att innehållet i verksamheten är 

nyttigt för barnen. Åter igen visar studien på att människors alla olikheter på 

ett eller annat sätt också påverkar hur mycket inflytande förskollärare ger till 

barnen.  

 
För du måste ju vara ganska … min upplevelse är att du måste vara ganska trygg i 

dig själv och din yrkesroll, ju tryggare du är desto mer inflytande kan du ge till 

barnen. Är du otrygg så vill du ju ha det snäva. Så att..så är det ju. Vi ger väl olika 

mycket inflytande och även om vi tycker att vi är samspelta på vår avdelning vi 

som jobbar ihop så ger vi ju ändå olika mycket inflytande, gör vi.(Sandra)  

 

Men när man kommer ut som ny lärare så tror jag, i alla fall för mig så var det så att 

jag hade ju, även om jag hade de här tankarna med mig så hade jag ganska stora 

krav på mig själv att prestera som pedagog. Och det ledde ju till att jag kanske 

försökte ha en för stor kontroll över både såklart vad som skulle läras ut men också 

processen. Jag strukturerade och styrde upp och jag var alltid fyrkantig sådär, för 

att inte göra fel som pedagog.(Louise) 

 

I människors olikheter så har det i denna studie framgått att förskollärarnas 

förhållningssätt även det är en faktor som har betydelse och påverkar barns 

möjligheter till inflytande. Förskollärares föreställningar kring vad barnen kan 

ha inflytande över, deras tillit till barnen och deras allmänna barnsyn är bara 

några av de delar som ligger till grund för vilket förhållningssätt som 

pedagogen har mot barnen.  

 
Det är vårt förhållningssätt som styr det tycker jag.(Nadia) 
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Det är ju mitt förhållningssätt och som gör.. men sen att man.. gentemot kompisar 

och kompisar också så man inte glömmer bort det.  För barnen är ju mycket med 

varandra, så det är väl organisationen ja verksamheten och pedagogernas 

förhållningssätt till barnen. Och tankar om.. om barns ska ha inflytande eller inte. 

Där är vi ju också väldigt olika, och hur man bemöter barnen med att förklara saker 

och ting. Regler som jag som pedagog kanske sätter upp, som jag själv personligen 

tycker men som kanske inte.. ja. Så att det är ju vi.(Lotta)  

 
I grunden tycker jag att det egentligen är ett förhållningssätt att jag som pedagog 

vågar kliva tillbaka lite grann och faktiskt lyssnar, tittar och ser. Inte servera svar 

eller aktiviteter i någonting på en gång utan att bolla tillbaka till barnet.  Hur ska vi 

lösa det här eller vad vill du göra. Det tycker jag liksom är grunden för barns 

inflytande.(Sandra)  

 

Det framkommer att förskollärarnas förhållningsätt tydligt påverkar barns 

möjligheter till inflytande, hur barnen bemöts och vilket utrymme barnen ges 

att uttrycka sig och sin vilja. Dock är det inte bara förskollärarnas 

förhållningssätt som kan påverka utan även barnens förhållningssätt, barnens 

sätt att bemöta och respektera varandras uttryck samt viljor. Därför upplevs 

det som viktigt att finnas nära barnen för att ha uppsikt över hur de beter sig 

mot varandra samt för att visa att det är viktigt att respektfullt förhålla sig till 

varandra.  

 
.. jag tycker att det är viktigt att det inte bara är pedagogernas förhållningssätt till 

barnen att lyssna på utan man måste också vara med när barnen leker och har 

samtal mellan varandra för där kan det bli väldigt väldigt fult tänker jag. Så att man 

inte bara ja nu har jag lyssnat på Otto att han får måla men vad händer mellan barn 

barn. För vi är ju ändå vuxna, vi har en annan auktoritet gentemot barnen men dom 

kanske kan ha mer..  vara elaka mot varandra.(Lotta)  

 

Hur mycket än barns inflytande bör vara en stor del av verksamheten så finns 

det alltid tillfällen och situationer där det inte är möjligt för barnen att påverka 

situationen. Men att det då handlar om att visa respekt för barnen och det som 

de ger uttryck för genom att prata med barnen om varför deras önskningar 

inte går att uppfylla för tillfället. Det upplevs viktigt att ge barnen en rimlig 

förklaring till varför förskollärarna väljer att göra på ett visst sätt istället för att 

bemöta barnet med ett kort; Nej det går inte. Att alltid få göra sin röst hörd och 

uttrycka sina tankar och åsikter, även om det inte alltid går att genomföra 

beskrivs som en attitydfråga. Förskolan ska vara en tillåtande plats där allas 

tankar är lika viktiga.  

 
Alltså jag kan säga såhär det de inte kan ha inflytande över det kan man förklara 

för dem.(Nadia) 

 

Och har de önskat badhuset så har man ju inte kunnat gjort det men då har vi 

förklarat för de äldre barnen varför det inte fungerar och så.(Lotta) 

 



  

 

26 
 

Det vi tyckte var allra viktigast där det var det här om det inte gick att göra det ett 

barn ville så då var det viktigaste kände vi att förklara varför det inte gick. Det 

kändes jätteviktigt.(Nadia) 

 

Du måste kanske sitta ner vid matbordet med de andra barnen men jag tvingar inte 

någon till att äta till exempel men sen gör de ju det ändå oftast. Så egentligen har de 

ju inflytande över det mesta inom ramar. Huvudsaken är ju att jag ger barnen en 

förklaring till varför jag säger nej då, det är klart att du inte kan hoppa på 

borden..(Sandra) 

 

Det framkommer i förskollärarnas uttalanden att det finns en viss osäkerhet i 

hur fria barnen ska vara och hur mycket pedagogen ska bestämma, detta 

dilemma får förskollärarna bemöta varje dag. Det framkommer att barnen inte 

kan påverka allt i förskolan men att det grundläggande för barns inflytande 

handlar om att barnen ska bli lyssnade på, samt bemötas med respekt, till 

exempel genom att förklara situationen för barnen och ge dem en förståelse 

över situationen. Sammanfattningsvis visar resultatet att barns inflytande och 

delaktighet i förskolan kan komma till uttryck på flera olika sätt. Det visar 

också att barns inflytande och delaktighet är beroende av olika faktorer så som 

barns agerande, förskolans miljö, förskollärares barnsyn och förhållningssätt 

samt förskollärares förmåga att fånga upp barnens intressen och sedan väljer 

att inkludera barnens tankar samt viljor i verksamheten.  
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 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi resultatet i förhållande till studiens syfte och den 

tidigare forskningen. Studiens syfte är att undersöka förskollärares 

föreställningar om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan.  

 

I studien framkommer det att barns inflytande i förskolan inte bara handlar 

om möjligheter till att bestämma utan att barns inflytande kan komma till 

uttryck på en mängd olika sätt. Det kan handla om att fånga upp det som 

barnen är intresserade av för att sedan låta detta ligga till grund för den 

pedagogiska utvecklingen. Från barnens sida kanske det inte märks att deras 

intressen och idéer är det som styr verksamhetens utformning, men 

förskollärarnas uttalanden visar på att detta är ett av det vanligare sätten för 

barnen att få vara med och påverka även om de inte alltid själva är medvetna 

om detta. Vårt resultat visar som Emlison (2007), Qvarsell (2011) och Bae (2009) 

att barns inflytande kan uppstå och uttrycka sig på en mängd olika sätt. 

Emilson (2007) beskriver inflytande och delaktighet som att bestämma eller 

inte bestämma och barns möjligheter till att göra egna val. Däremot menar 

både Qvarsell (2011) och Bae (2009) att barns inflytande kan visa sig i flera 

sammanhang och att det inte handlar om frågan om att bestämma eller inte. 

Qvarsell (2011) och Bae (2009) beskriver istället barns inflytande och 

delaktighet som meningserbjudanden, möjligheter till att uttrycka sig under 

estetiska former samt barns utrymme till att fritt få använda sin fantasi och 

utrymmet till att leka. Åberg och Lenz Taguchi (2005) samt Wehner-

Godée(2010) skriver om pedagogiskdokumentation som ett verktyg för att 

fånga upp barns intressen och förmågor. De beskriver hur detta kan vara ett 

stöd i arbetet för pedagogen och för utveckling av den pedagogiska 

verksamheten. Det framgår tydligt i vår studies resultat att lyssna och se 

barnen är bland det mest centrala i arbetet med barns inflytande. Eftersom 

barnen är olika och där med har olika sätt att uttrycka sig framkommer det att 

det är viktigt att läsa av alla barns olika signaler. Ett verktyg för detta visar sig 

vara just observationer och pedagogiskdokumentation.  

 

Barn är olika på många sätt och i förskollärarnas uttalanden synliggörs barns 

olikheter som något som kan påverka barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet i förskolan. Dessa olikheter framkommer som barns ålder, 

språkfärdigheter, mognad och sociala kompetens. Alla dessa olikheter kan ha 

betydelse för barnens förmåga att uttrycka intentioner och tankar, vilket i sin 

tur påverkar deras inflytande i verksamheten. De barn som kan uttrycka sig 

verbalt har lättare att påverka och utöva inflytande samt framföra sin vilja till 

förskollärarna, medan de barn som har språksvårigheter eller helt enkelt inte 

lärt sig prata ännu får svårare att förmedla sig. Vid dessa situationer kan det 

uppstå missförstånd angående vad barnen verkligen vill när förskolläraren 

sätts i positionen att försöka tolka barnets vilja. Sandberg och Eriksson (2010) 

behandlar barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förhållande till det 
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verbala språket och menar att de barn som kan och gör sin röst hörd i 

förskolan många gånger också ges större möjligheter till inflytande.  

 

Även Hellman (2010) och Von Wright (2009) diskuterar de olikheter som kan 

påverka barns möjligheter till inflytande och delaktighet. De menar att barns 

förmåga att leva upp till normer och förväntningar från förskola och samhälle 

kan ha betydelse för de möjligheter de får att utöva inflytande. Att kunna läsa 

av en situation och anpassa sig efter den, att vara självständig och kunna 

argumentera för sin sak beskrivs som en av de ofta befintliga normerna i 

förskolan. Hur pass bra barn klarar att leva upp till dessa normer kan bero på 

flera saker som; mognad, deras sociala kompetens samt språkutveckling. 

Dolk(2013) menar att även ålder naturligt påverkar barns förmåga att förstå 

vad som förväntas av dem och därigenom även har betydelse för deras 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Detta visar sig också i 

resultatet av vår studie. Där framkommer det att barns möjligheter till 

inflytande inte endast är kopplat till ålder och talförmåga utan också barnets 

förmåga att hantera det inflytande som ges. Därmed kan barns inflytande i 

förskolan också växa i takt med att barnets ansvarstagande och mognad växer. 

Barn som är införstådda med vad som förväntas av dem och vad som anses 

vara rätt och fel ges många gånger mer inflytande och större frihet i förskolan.  

 

Oberoende av barns ålder, mognad, talförmåga och sociala kompetens går det 

utifrån vårt resultat att utläsa att det viktigaste när det gäller barns möjligheter 

till inflytande och delaktighet är deras egen integritet, det vill säga att barnen 

blir respekterade för deras eget jag och får uttrycka sin vilja kring saker som 

rör den egna personen samt att få rimliga förklaringar av förskollärarna kring 

beslut som tas. Vid situationer där barns integritet beskrivs som viktigt är allt 

ifrån att inte vilja äta en viss typ av mat, när man behöver gå på toaletten till 

jag vill inte att den pedagogen byter min blöja. Det framgår i förskollärarnas 

uttalanden att om barnen ges möjligheter till inflytande över sin egen person 

eller inte har betydelse för hur det senare kan utvecklas till ansvarstagande 

människor som kan ta hand om sig själva. I tidigare forskning betonar även 

Lindahl (2005) att barnen har rätt till inflytande över sin egen person och sin 

vardag i förskolan. Vidare beskrivs även hur minskade möjligheter till 

inflytande i förskolan senare kan påverka hur barnen senare anpassar sig i det 

demokratiska samhället. Har man inte fått uttrycka åsikter som liten eller blivit 

tagen på allvar finns det risk att man som vuxen inte förstår sitt eget värde och 

inte vågar uttrycka sina åsikter. Likt Lindahl (2005) så betonar även Emilson 

(2007) och Sandberg och Eriksson (2010) att eftersom barnen är olika så 

behöver de mötas upp där just det enskilda barnet befinner sig och låta det 

utöva de inflytande som det där och då är kapabla till.  

 

Vilket inflytande barn ges och i hur stor utsträckning de får vara med och 

påverka i förskolan visar sig i vår studie vara beroende av förskollärares 

förhållningssätt och hur de använder den makt de besitter i förhållande till 

barnen. Hur förskollärare ser på barn och deras kapacitet samt vilken tillit de 

har till dem speglar vilket förhållningssätt barnen blir bemötta med. Detta 

påverkar i sin tur hur förskollärarna väljer att ge barnen möjligheter till 
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inflytande i förskolan. Men det framkommer även i en förskollärares uttalande 

att barns förhållningssätt mot varandra också speglar in i barns möjligheter till 

inflytande i verksamheten, detta något som skulle vara intressant att 

undersöka i eventuell vidare forskning.  

 

Det går att utläsa i förskollärarnas föreställningar och Sandberg och Eriksson 

(2010) samt Pramling Samuelsson och Sheridan(2003) att hur förskollärarna 

uppfattar och ser på barn samt deras förmåga att komma nära barnens 

perspektiv har stor betydelse för hur och vad barnen ges inflytande över. 

Johansson (2003) och Dahlberg Moss och Pence (2002) menar även de att hur 

man väljer att se på barn skapar vilka förutsättningar förskollärare ger barnen 

att påverka. Att se barnet som rikt och kompetent eller fattigt och inkompetent 

ökar respektive minskar barns möjligheter till inflytande på ett eller annat sätt. 

Det går att utläsa i studien att detta kan ses som en makt som förskollärarna 

har och att detta kan påverka vad och hur mycket barnen får möjlighet att 

påverka i förskolan. Det framkommer i studien en slags dubbelhet i arbetet 

med barns inflytande i förskolan: Hur mycket ska en pedagog bestämma och 

hur mycket frihet samt utrymme ska barnen ha? Detta är ett dilemma som 

förskollärare ständigt arbetar med och det visar sig både i tidigare forskning 

(Dolk 2013) och i förskollärarnas föreställningar att det är en fin balansgång 

mellan frihet och styrning. Rädsla och osäkerhet hos förskollärarna kan leda 

till att förskollärare styr mer eller mindre över vissa situationer. Detta blir 

också tydligt i förskollärarnas uttalanden där det framkommer att rädslan för 

att misslyckas som pedagog kan skapa ett behov av att kontrollera 

verksamhetens innehåll och att där igenom se till att skapa en verksamhet som 

är nyttig för barnen ur ett pedagogperspektiv. Kulturella värderingar och 

föreställningar ligger ofta till grund för hur och i vilken riktning förskollärarna 

väljer att styra barnen. Enligt vad som framkommit i vår studie är 

föreställningar som barnen ofta blir styrda utefter vad man bör äta, att barnen 

ska gå ut, hur man bör vara samt vad som är okej att leka. Tullgren (2003) 

menar att förskollärare både medvetet och omedvetet styr barnen till att leka 

lekar med ett nyttigt innehåll som gynnar deras framtida utveckling. Även hur 

barnen leker är något som styrs av förskollärarna då lekar som anses 

dramatiska och stökiga ofta blir nertonade. Att förskollärare i såväl lek som 

rutinsituationer ofta styr barnen mot ett önskvärt beteende gör att barnens 

möjligheter till inflytande över dessa situationer kan minska.  

 

Det framkommer även i studien att barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet påverkas av förskolans miljö och strukturer. Qvarsell (2011) 

uttrycker att förskolans miljö, så väl den fysiska som den psykiska har stor 

betydelse för barns möjligheter till inflytande och delaktighet. Hur miljön ser 

ut, vilket material som finns tillgängligt, var detta material finns placerat, men 

även tid och utrymme kan vara faktorer som alla påverkar barnens inflytande 

på ett eller annat sätt. Även Bergström Eriksson (2013) och Marström(2005) 

delar Qvarsells (2011) åsikter om förskolans fysiska miljö och beskriver detta 

som en påverkan till barns inflytande både på gott och ont. Förskollärarnas 

uttalanden visar också att förskolans miljö på ett eller annat sätt kan hämma 

eller öka barns möjligheter till inflytande, och det framkommer som viktigt att 
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barnen får vara med och påverka utformningen av förskolans miljö samt att 

förskollärarna alltid har barnen i åtanke när de planerar den pedagogiska 

verksamheten. Detta för att barnen, som spenderar en stor del av sin vakna tid 

på förskolan, ska kunna oberoende av en vuxen fylla sina dagar med vad de 

själva vill göra. Det framkommer dock i studiens resultat att det finns en 

säkerhetsaspekt på grund av de allra minsta barnen som påverkar 

utformningen av miljön och materialet som finns på förskolan. Men ändå 

betonas det som viktigt att barnen på ett eller annat sätt bör kunna förmedla 

sina tankar och idéer samt att miljön i förskolan inte hindrar dem från att 

kunna uttrycka sig och sin vilja att leka med vissa saker eller använda ett visst 

material. Eriksson Bergström (2013) menar likt Qvarsell (2011) att materiella 

tings placering utom eller inom räckhåll för barnen samt olika rums möblering 

och utformning inbjuder eller försvårar olika typer av aktiviteter och lekar. 

Eriksson Bergström (2013) benämner barns möjligheter att påverka på olika 

sätt som handlingsutrymmen. Hur stora eller små dessa handlingsutrymmen 

är påverkar i sin tur vilket inflytande barnen ges över verksamheten.  

 

Vidare visar vår studies resultat att det inte enbart är miljön som kan påverka 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Såväl förskolans 

organisation som strukturer framkommer både som ett hinder för och en 

möjlighet till barns inflytande i verksamheten. Detta i form av att de fasta 

tiderna som finns inbyggda i förskolan, såsom till exempel måltider, 

samlingar, inne- och utevistelser samt förskollärarnas arbetstider och raster 

kan vara sådant som barnen har små möjligheter att påverka. Samtidigt som 

innehållet i dessa rutinsituationer kan vara något som barnen ges små 

möjligheter att påverka, visar studien att innehållet likväl kan skapa stora 

möjligheter för att låta barnen utöva inflytande. Sandberg och Eriksson (2010) 

menar att såväl rutinerna i sig som vuxnas tankar kring rutinerna kan påverka 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet. 

 

Avslutande reflektion  

Vi har i denna studie undersökt förskollärares föreställningar kring barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Studien har visat på att 

inflytande och delaktighet går att se på en mängd olika sätt, och att inflytande 

inte bara handlar om att få bestämma utan snarare om att få sin röst hörd och 

bli tagen på allvar. Dock finns det flera faktorer som påverkar inflytandet som 

kan ges i förskolan. Barns olikheter i form av ålder, mognad, socialkompetens 

och talförmåga visar sig i studien ha betydelse för hur mycket och vilket 

inflytande barnen får. Hur förskollärarna ser på barnen och vilket 

förhållningssätt de bemöter barnen med påverkar hur de väljer att använda sin 

makt samt vilket inflytande de väljer att ge till barnen. Utöver förskollärarna 

finns det även andra faktorer såsom förskolans miljö, rutiner och organisation 

som kan påverka barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. Även om 

studiens resultat visar på att barns inflytande kan tolkas på en mängd olika 

sätt och komma till uttryck på minst lika många sätt, framkommer det tydligt 

att barnets egna jag och integritet är det allra mest centrala i att arbeta med 

barns inflytande. Vi kan utifrån förskollärarnas föreställningar om barns 
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möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan se att det finns tydliga 

kopplingar mellan studiens resultat, förskollärarnas föreställningar och den 

tidigare forskningen på området. Sammanfattningsvis framkommer det ii 

denna studie att barns möjligheter till inflytande och delaktighet är nästintill 

helt styrda av förskolläraren. 

 

Förslag på vidare forskning  

Vi har i vår studie undersökt förskollärares föreställningar om barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet. För vidare forskning vore det 

intressant att undersöka skillnader mellan vuxnas och barns föreställningar 

kring inflytande och delaktighet. Detta genom att både intervjua barnen och de 

vuxna för att sedan jämföra deras föreställningar. Ett annat alternativ vore att 

göra observationer och intervjuer för att se hur tankarna skiljer sig från 

agerandet i verkligheten. 

 

Tack!  

Vi vill tacka alla de förskollärare som medverkat i vår studie, och för att de 

gjort detta möjligt att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Håkan 

Karlsson för idéer och stöd under processens gång. Ett stort tack också till Sofia 

Ljungdahl för tips på korrigeringar och stöd!  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

 

När är du född:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare:  

 

 

1. Kan du berätta om vad barns inflytande och delaktighet innebär för dig?  

 

2. Kan du berätta vad du har för erfarenheter i arbetet med barns inflytande 

och delaktighet? Kan du ge exempel  

 

3. Vad tänker du att barn kan ha inflytande över i förskolan? Inte?  

Vad påverkar detta?  

Vad är viktigt att de har inflytande över?  

 

 

4. Hur tänker du att du ger barnen möjligheter till inflytande och delaktighet?  

 - Kan du ge exempel  


