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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka förskollärares perspektiv på barns inflytande, vilka 

begränsningar de ser för barns inflytande samt orsaker till dessa. Studien grundar sig på 

intervjuer som har kodats och kategoriserats för att besvara frågeställningarna. Tidigare 

studier har fokuserat på orsaker till begränsningar och till skillnad från det beskriver 

denna studie såväl orsakerna till begränsningarna som exempel på hur och när barnen 

begränsas. Barnen begränsas i sina valmöjligheter och tillgänglighet av material, 

sociala relationer och i miljön, där informanterna uttrycker att barnen begränsas på 

grund av personalbrist, rutiner, säkerhet och förhållningssätt. Dessa perspektiv och 

orsaker är inte skilda från varandra, de hänger ihop. Således kan tillgängligt material 

begränsa och ge barnen inflytande inom såväl sociala relationer som i tillgänglig miljö, 

och tvärtom. Den främsta orsaken till varför barnen såväl får inflytande som att de 

begränsas är pedagogernas eget förhållningssätt, vilket både tidigare studier och denna 

bekräftar.  

 
 
Nyckelord: barns inflytande, begränsningar, förskola, förskollärare, participation, 
preschool, preschool teachers.  
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Inledning 
Barns inflytande i förskolan handlar om att barn ska få möjlighet att påverka den egna 

situationen (Skolverket, 2016; Unicef, 2009; SOU: 2010:800). Detta är ett fält som 

beforskats allt mer under de senaste åren (se exempelvis Arnér, 2009; Bae, 2009; 

Westlund, 2011), samt fått allt större plats i förskolan. Enligt Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2016) och Barnkonventionen (Unicef, 2009) ska förskollärare se 

barnet som en kompetent person som bidrar till sitt eget lärande. Utifrån det ska lärare i 

förskolan följa barnets intresse för att kunna stödja barnet i dess lärande och utveckling. 

För att kunna göra det måste förskollärarna lyssna på barnen och ge dem inflytande över 

förskolans verksamhet. Forskning hävdar att barns inflytande i förskolan är av stor vikt 

för att bygga en pedagogisk verksamhet och en demokratisk miljö, vilken syftar till att 

fostra barnen till demokratiska medborgare (Westlund, 2010). Samtidigt är förskolan en 

organisation med rutiner och regler baserade på planering och dokumentation som 

syftar till att skapa möjligheter till såväl omsorg som lärande för barnen. Detta gör att 

det trots allt finns vissa begränsningar för barnens inflytande över verksamheten och 

lärarnas planering av den. Var går då gränsen för hur mycket inflytande varje barn kan 

få utan att detta inflytande stör rutiner och regler, som från början är till för att ge 

barnen en meningsfull, pedagogisk vardag? Tidigare forskning visar på vid vilka 

tillfällen barn ska få inflytande samt hur de ska få inflytande i förskolan (se exempelvis 

Westlund, 2011). Dock finns det betydligt mindre forskning på konkreta exempel då 

barnen inte kan få inflytande samt orsaker till att det begränsas, vilket lade grunden för 

intresset och inspirationen till denna studie. Utifrån detta är vårt mål att bidra till att 

skapa kunskap om barns inflytande i förskolan, vilka begränsningar som kan finnas och 

därigenom skapa förståelse för förskollärares didaktiska överväganden i verksamheten.  

 

I denna inledande del av studien kommer bakgrunden till arbetet att presenteras för att 

sedan övergå till att beskriva det forskningsfält som berörs och till sist avslutas med 

problemformulering, syftet samt frågeställningar.  

 

Bakgrund 
Inflytande i förskolan regleras av i första hand Skollagen (SFS 2010:800) som uttrycker 

att barnen ska få inflytande över sin utbildning, utifrån individens ålder och mognad. 

Det inflytande som barnen enligt Skollagen ska få handlar om att de ska få ta del av 
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frågor och information som rör dem samt vara aktiva i utvecklingen av verksamheten 

(SFS 2010:800). Barnkonventionen poängterar barns rätt att bilda och uttrycka sina 

åsikter i frågor som rör det enskilda barnet, och att dessa i förhållande till barnets ålder 

och mognad ska tillmätas betydelse (UNICEF, 2009). Läroplanen för förskolan, Lpfö 

98 (Skolverket, 2016) definierar barns inflytande som en del i demokratiuppdraget. 

Barnens grundläggande förståelse för demokrati skapas till stor del i förskolan, där de 

utifrån sin ålder och mognad får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön. 

Samtidigt ska barnens behov och intressen utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamhet som förskollärare ansvarar för att planera och utforma (Skolverket, 2016).  

 

Om man utgår från det som skollagen, barnkonventionen och läroplanen skriver om 

barns inflytande handlar det främst om något som sker individuellt, att barnen ska ha 

möjlighet att påverka den egna situationen och vardagen. Detta är i likhet med den 

definition av begreppet som Arnér (2006) använder, att barnen ska få möjlighet att ta 

ansvar och beslut gällande den egna vardagen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) talar enbart om delaktighet. När barnen upplever delaktighet och får möjlighet 

att göra sin röst hörd får de inflytande i gruppen, genom att de får inflytande i gruppen 

blir de också delaktiga. I annan forskning och i vardagligt tal används inflytande istället 

synonymt med delaktighet, som att delaktighet och inflytande är en del av samma 

definition (Arnér, 2006, Westlund, 2011). Den definitionen innebär att inflytande har 

två dimensioner. Å ena sidan som något individuellt, att barnen får bestämma vad de 

själva vill göra och påverka den egna vardagen, å andra sidan som möjligheten att 

komma till tals, bli lyssnad på samt bli en del av en gemenskap (Eide, Os & Pramling 

Samuelsson, 2012; Westlund, 2011). I engelska artiklar används begreppet 

participation, vilket direkt översatt betyder deltagande. Vår förståelse av begreppet 

participation är dock, i likhet med Westlunds (2011), att det refererar till inflytande och 

delaktighet som två delar av samma begrepp.  

 

Läroplanen slår fast att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och fostra 

barnen till demokratiska medborgare (Skolverket, 2016). Westlund (2010) diskuterar 

således frågan om barn föds till demokratiska medborgare eller om det är något som de 

ska erhålla senare i livet. Svaret på denna fråga säger hon är både och, och att barnen 

måste få möjlighet att uppleva och erfara demokrati snarare än att det är något som 

lärare ”lär ut”.  För att barnen ska kunna göra det krävs det att förskollärare är medvetna 
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om hur de arbetar med demokrati samt vilka överväganden de gör. Dessa överväganden 

som behandlar undervisningens och lärandets teori och praktik grundar sig i didaktik. 

Didaktik och didaktiska överväganden handlar om att problematisera undervisningen 

och lärandet, vilket grundar sig i frågor som vem, vad, hur, när och varför (Skolverket, 

u.å.). I denna studie handlar didaktik således främst om förskollärares överväganden 

kring hur och varför de begränsar barnen samt deras medvetenhet om varför de gör det.  

 

Tidigare forskning 
Den forskning som ligger till grund för denna studie är främst sökt via 

högskolebibliotekets hemsida, hig.se, men vi kom snabbt fram till att utbudet där var 

begränsat. Därför användes istället Google samt sökningar i specifika databaser. Den 

databas som varit mest användbar för intressant forskning i är Taylor and Francis. De 

sökord och kombinationer som använts när tidigare forskning sökts fram är; ”barns 

inflytande, förskola”, ”barns inflytande”, ”childrens participation”, ”participation, 

preschool” och ”childrens participation preschool”. De svenska sökorden har använts 

vid sökningar via google samt via högskolebibliotekets hemsida, medan de engelska 

sökorden använts både där och i Taylor and Francis databas. En begränsning som 

upptäcktes för studien var att den tidigare forskningen som hittades var fokuserad till 

Skandinavien, vilket har gjort att den tidigare forskning som använts i studien är från 

svensk och nordisk förskoleforskning. Sverige och Norden är framstående inom 

området demokrati i förskolan och barns inflytande, därigenom uppstod svårigheten 

med att hitta internationell forskning inom dessa områden. 

 

Individuellt inflytande kontra gemensam demokrati  

För att förstå hur demokrati i förskolan kommer till uttryck behöver vad och hur barnen 

får inflytande synliggöras. Som nämnts i bakgrunden finns en tvådelad definition av 

begreppet där inflytande ses som både något individuellt och som något gemensamt 

(Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012; Westlund, 2011). Den individuella aspekten 

av inflytande handlar inte om att barnen gör saker ensamma, utan det handlar om 

individuella val och självbestämmande, både i grupp och enskilt. Gemenskapsaspekten 

handlar istället om att barnen blir delaktiga i ett sammanhang tillsammans med andra, 

där de upplever delaktighet i gruppen och bidrar till ett demokratiskt sammanhang 

(Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012; Westlund, 2011).  
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Kulset (2016) nämner i sin studie om musiksamlingar i förskolan, att vid hennes 

ritualiserade, strukturerade samlingar, kunde alla barnen delta på lika villkor. När alla 

barn kunde delta på lika villkor fick barnen mer inflytande gemensamt än när de fick 

göra enskilda val genom att exempelvis välja sång. När inflytandet ses som något 

individuellt är risken att vissa barns inflytande sker på bekostnad av andras. I studien 

beskrivs olika samlingsstunder där just detta händer. När frågan, vad ska vi sjunga 

ställs, är det ett barn som får sin önskan uppfylld och de andra får vänta på sin tur, 

medan de som inte har någon önskan inte heller får något inflytande (a.a.). Detta 

poängteras också av Emilson och Johansson (2013) där det aktiva deltagandet var av 

individuell karaktär där barnen fick möjlighet till delaktighet och inflytande, men att det 

är upp till dem själva att ta initiativ till det.  

 

I Westlunds (2011) studie uttrycker en förskollärare istället att vissa barn är mer 

initiativtagande för att få inflytande än andra, och att de barn som är det ibland måste 

bromsas så att alla barn får lika möjlighet till inflytande. Det som således går att utläsa 

av argumentet är att förskolläraren anser att barns inflytande inte får ske på bekostnad 

av andra barns möjligheter till det (a.a.). När alla barn får möjlighet att delta på lika 

villkor får alla barnen lika stort inflytande och de får känna att de är en del av och bidrar 

till gemenskapen (Kulset, 2016). Clark, Kjørholt och Moss (2005, refererad i Eide, 

2008) menar att barnen i förskolan har rätt att inkluderas och tillhöra en grupp. 

Samtidigt ska individen få möjlighet att bli lyssnad till och interagera i olika möten och 

kulturer där perspektiv och känslor blir uppmärksammade. Dock finns det alltid andra 

att ta hänsyn till inom förskolans kontext, vilket gör att gemenskap och delaktighet blir 

viktigare än individens rättigheter menar Clark, Kjørholt och Moss (2005, refererad i 

Eide, 2008).  

 

Westlund (2011) understryker att det finns vissa risker med hur man väljer att se på 

barns inflytande. Barns inflytande likställs ofta med att barnen ska få bestämma eller få 

välja fritt. För att kunna tala om inflytande krävs då att barnen bestämmer över 

förskolans verksamhet och hur ska då de ramar och den planering som förskollärare 

sätter upp tolkas? När inflytande ses som detsamma som att barnen ska få välja fritt, 

som i fritt från yttre begränsningar (ramarna för förskolans verksamhet) kan arbetet med 

barns inflytande uppfattas som skendemokratiskt. Med skendemokrati menar Westlund 

att exempelvis total valfrihet kan verka demokratiskt, men i själva verket inte bidrar till 
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reellt inflytande över verksamheten. Detta eftersom förskolan har styrdokument och 

riktlinjer att förhålla sig till, vilket gör att det alltid finns vissa begränsningar för barns 

inflytande som i sin tur gör total valfrihet omöjlig (a.a.). 

 

En annan risk med att barnen får för mycket inflytande över förskolans verksamhet 

menar Sommer (2005) är att det enskilda barnet genom inflytande får ta för mycket 

ansvar över sin egen utveckling och lärande. Genom att se barnen som kompetenta med 

inflytande över sitt eget utforskande och utveckling, är risken att man glömmer bort att 

barnen också har sårbara sidor skriver Bae (2009). Problemet som uppstår då är att 

barnens sätt att vara förstås som individualistiskt och att deras deltagande och inflytande 

främst ses som självbestämmande och individuellt. En av orsakerna till att det ses som 

individuellt uppstår då tyngdpunkten läggs på demokratins formella aspekter. Dessa 

formella aspekter handlar om valprocedurer, deltagande i förskolan, följa regler och 

majoritetsbeslut, vilka alla är riktade mot individuella val. När demokratiska processer 

och barns inflytande sker i sådana situationer skapas lite utrymme för respekten för 

skillnader och mångfald. Dessutom kommer utrymmet för lekfullhet och acceptans av 

olika kommunikationssätt att minska, om inte försvinna helt. Således vill Bae framhäva 

att demokrati i förskolan handlar om mer än dessa formella procedurer. Det handlar om 

att acceptera att människor missförstår varandra, att hjälpsamhet, respekt och solidaritet 

är en del av att leva och interagera med andra i en social gemenskap (a.a.). Då relationer 

och gemenskap sätts i fokus för det demokratiska arbetet i förskolan, kan också en ny 

samhällsförståelse för begreppet demokrati i förskolan komma till uttryck.  

 

Maktfördelning mellan barn och pedagoger 

Ett stort antal studier poängterar att det finns en ojämn maktfördelning mellan barn och 

vuxna där barnen befinner sig i underläge, vilket innebär att pedagogerna i förskolan 

styr över barns inflytande (Arnér, 2006; Emilson & Johansson, 2013; Sommer, 2005; 

Westlund, 2011). Arnérs (2006) studie visar att när barn tar initiativ till något som stör 

rutinerna i förskolan orsakar det stress och oro hos pedagogerna, vilket i sin tur leder till 

att pedagogerna ofta säger nej till barnens initiativ och därigenom hindrar deras 

inflytande. Arnér menar att pedagogerna genom ett förändrat förhållningssätt kan bejaka 

barnens initiativ och därigenom ge dem större, reellt inflytande över verksamheten. 

Detta visade sig öppna upp för dialog med barnen och ett mer reflekterande arbetssätt 

hos pedagogerna.  
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Även Westlund (2011) poängterar maktobalansen mellan vuxna och barn och att det är 

pedagogerna som har det yttersta ansvaret för barnens inflytande. Detta kommer till 

uttryck då det är förskollärarna som sätter upp ramarna (och planering) för 

verksamheten och att barnen får möjlighet att påverka inom dessa ramar. Hur mycket 

barnen får möjlighet att påverka är därigenom beroende på förskollärarnas styrning. 

Westlund skriver att det är i skärningspunkten mellan frihet och styrning som formen av 

barns inflytande uppstår. Total frihet anses inte som det mest optimala då denna form av 

inflytande inte är möjligt i förskolans verksamhet på grund av maktobalansen mellan 

barn och vuxna samt vuxnas ansvar för barnen. Samtidigt går total styrning emot 

förskolans demokratiuppdrag. Därför menar Westlund (a.a.) att en viss form av styrning 

kan vara meningsfull då pedagogerna kan skapa jämlika förutsättningar för alla barn och 

utmana exempelvis stereotypa könsroller. Med tanke på detta understryker Westlund 

(a.a.) att pedagoger bör reflektera över hur de styr framför om de styr barnen. 

Förskollärares förhållningssätt och agerande är således avgörande för om och hur 

barnen får inflytande i verksamheten eller inte.                                                    

 

I Gannerud och Rönnermans (2006) studie talade inte lärarna om varken styrning, 

kontroll, maktobalans eller deras egen möjlighet att påverka barngruppen. Detta innebär 

att lärarnas ansvar och ledarskap osynliggörs och att det ser ut som att det är barnen som 

har ansvaret över verksamheten och de mål och den värdegrund som finns förankrat i 

läroplanen. När pedagogerna inte talar om styrning och kontroll, eller uttrycker en 

medvetenhet kring den maktobalans som finns, menar Westlund (2011) att arbetet med 

barns inflytande kan uppfattas som skendemokratiskt. Detta genom att lärarna inte tar 

ansvar för att alla barn får möjlighet till såväl individuellt inflytande som att bidra till 

demokrati i barngruppen, eftersom det är lärarna som alltid har det yttersta ansvaret, och 

barnen därför aldrig kan få total frihet i den bemärkelsen (a.a.).  

 

Emilson (2008) skriver om sambandet mellan barns inflytande och lärarens kontroll. 

Studien visade att en stark lärarkontroll inte nödvändigtvis begränsar barnens inflytande 

i en situation, utan att det är beroende på kontrollens karaktär. Detta stärker den 

forskning som hävdar att viss styrning kan ses som meningsfull för barns inflytande och 

demokratifostran. Genom att pedagogerna styr verksamheten och barnen får möjlighet 

att påverka inom ramarna, kan också pedagogerna påverka demokratin i barngruppen 
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(Westlund, 2011), exempelvis genom att utforma aktiviteter som gynnar alla barns 

inflytande och därmed bidrar till gruppdemokratin. Det är pedagogerna som har det 

yttersta ansvaret för verksamheten, vilket är viktigt att vara medveten om och uttrycka.  

 

Förhållningssätt och arbetssätt   

Förskollärares förhållningssätt påverkar vilket arbetssätt de använder vilket i sin tur är 

avgörande för barnens möjligheter till inflytande. Westlund (2011) skriver i sin 

avhandling att variationen av arbetsformer för barns inflytande gör att barnen får fler 

möjligheter till det. Den vanligaste arbetsformen för barns inflytande är att de får 

möjlighet att bestämma. Det tillfälle då barnen har störst möjlighet att bestämma vad de 

vill göra är i den fria leken, vilket de får genom att förskollärare skapar 

handlingsutrymme för den. Att leken är en viktig arena för barnens inflytande skriver 

också Bae (2009) som menar att leken är ett tillfälle för inflytande då barnen får 

möjlighet att uttrycka sig. Dock menar Bae att det vanligtvis hamnar i bakgrunden av 

inflytande som bestämmande och valfrihet (a.a.).  

 

Andra exempel på arbetssätt som ger barn möjlighet till inflytande är genom samtal och 

interaktion där förskollärare inte enbart får möjlighet att närma sig barnens perspektiv. 

Samtal och interaktion kan också ge barnen möjlighet till ansvar över konfliktlösning 

där de får samarbeta och vara medbestämmande (Westlund 2011). Förskollärares 

förhållningssätt är avgörande för barns inflytande eftersom de först och främst har det 

huvudsakliga ansvaret över verksamheten, som nämnts tidigare. Detta eftersom det är 

genom planering, kunskap, erfarenhet och närmandet av barnens erfarenhetsvärld som 

förskollärare kan skapa möjligheter till inflytande för barnen. En avgörande faktor för 

barns inflytande i förskolan är syftet med de aktiviteter som genomförs. Är syftet 

lärande eller omsorg, faller inflytandet i skymundan och blir inte lika framträdande, 

medan i andra situationer och aktiviteter där syftet är att barnen ska få inflytande ges de 

breda möjligheter att påverka (a.a.).  

 

Förutom att förskollärares förhållningssätt och syftet med olika aktiviteter kan bli 

begränsningar av barns inflytande kan också regler vara en begränsning. Som att barnen 

inte kan leka vad de vill eftersom de inte får springa inne, eller att allt material inte finns 

tillgängligt för dem (Arnér, 2006; Westlund 2011). I Westlunds (2011) studie 

poängterade förskollärarna olika dilemman som de måste ta hänsyn till i arbetet med 
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barns inflytande. Dessa dilemman handlar om att det inte finns tillräckligt med personal 

för att följa upp barnens intressen, om det är orättvist att ge barnen olika möjligheter till 

inflytande eller om det är rätt att styra barnen för att motverka exempelvis stereotypa 

könsroller. Dessa dilemman påverkar således hur arbetet med barns inflytande kommer 

till uttryck.  

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) skriver om en syn på barn som 

subjekt, att de är sociala aktörer i sin egen livsvärld med egna tankar, erfarenheter och 

relationer. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide skriver även att för att få syn 

på barnens livsvärld, med erfarenheter, tankar och reflektioner är det viktigt att möta 

dem på en gemensam plattform och att närma sig barnens perspektiv genom ett tolkande 

förhållningssätt. Barnens perspektiv och barnperspektiv beskriver vuxnas syn på och 

förhållande till barn. Ett barnperspektiv innebär vuxnas syn på barnens livsvärld, medan 

barnets perspektiv innebär barnens egna tankar och erfarenheter. Genom att inta ett 

tolkande förhållningssätt kan lärare närma sig barnens perspektiv och deras uppfattning 

av den egna livsvärlden. Att inta ett tolkande förhållningssätt handlar därmed om att 

lyssna till barnets tankar och åsikter, tolka barnets signaler och lyfta deras intressen. På 

så sätt kan förskollärare också skapa möjligheter till såväl utveckling, lärande och 

inflytande (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att arbetet med barns inflytande är 

komplext och att begreppet är svårdefinierat. Inflytande i förskolan handlar om att göra 

egna val, respektera andra, uttrycka sig, samtidigt som det handlar om att känna 

tillhörighet, gemenskap och allas lika värde. Den senare delen av det barns inflytande 

handlar om är svårt att definiera och synliggöra i verksamheten. När förskollärare talar 

om inflytande i förskolan är det dock ofta i termer av att barn ska få bestämma och göra 

val. Bae (2009) skriver att en snäv definition av begreppet kan leda till att förskollärare 

förenklar arbetet med barns inflytande med syftet att synliggöra sin egen 

professionalitet. Detta genom att konkret visa att de arbetar med inflytande i förskolan, 

då är dock risken att den komplexitet förskolläraryrket innebär förbises. 

 

Problemformulering 
Som grund för undersökningen, förutom syftet och frågeställningarna, används en 

problemformulering. Förutom att denna problemformulering beskriver ett problem, 
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ställer den en fråga inom ämnesområdet som är kopplad till undersökningens innehåll 

och syfte samtidigt som den beskriver ett problem som är av vikt för yrkesgruppen 

(Rienecker, 2003). Barns inflytande i förskolan är ett begrepp som fått större betydelse i 

förskolan och finns förankrat i Läroplanen (Skolverket, 2016). Tidigare forskning visar 

pedagogers syn på barns inflytande samt hur och när barnen ska få inflytande. Även om 

barnen har rätt att få inflytande över sin vardag på förskolan och fostras i en 

demokratisk miljö, är det lärarna som bär ansvaret för att detta sker och att målen i 

läroplanen införlivas i verksamheten. Problemet och dilemmat blir hur mycket 

inflytande barnen kan få samt när och varför de blir begränsade.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är således att bidra med kunskap om barns inflytande i 

förskolan, vilka begränsningar som kan finnas och därigenom skapa förståelse för 

förskollärares didaktiska överväganden i verksamheten. Detta kommer besvaras genom 

två frågeställningar: 

- Hur ser förskollärare på barns inflytande? 

- När anser förskollärare att barnen inte kan få inflytande i förskolan och varför?  

 

Metod  
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet för undersökningen. Metodval, urval av 

intervjupersoner, insamling av material, bearbetning av material samt vilka 

överväganden som gjorts under processen kommer att beskrivas ingående.  

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att det är viktigt att välja metod utifrån det syfte man 

har, samt att välja den metod som är bäst lämpad för att få svar på syftet. Vi har därför 

valt att göra intervjuer eftersom studiens syfte är att undersöka förskollärares tankar, 

erfarenheter, resonemang och argument kring varför barns inflytande begränsas. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver intervjuer som samtal vilka bygger på vardagslivet, 

samtidigt är det ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan 

intervjuaren och informanten. I samtalen kan den som intervjuar på så sätt närma sig 

informantens livsvärld med alla de erfarenheter, känslor, tankar och attityder som den 

rymmer. I en intervju är det den enskilda personens berättelse som är det viktiga, vilken 

syftar till att skapa förståelse för intervjupersonernas synvinkel och uppfattning av ett 
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fenomen (a.a.). I denna studie handlar det om uppfattningen, tankarna och 

erfarenheterna av de begränsningar som finns av barns inflytande.  

 

När vi framställt resultatet har vi använt oss av en metod inspirerad av Grundad teori 

(Hartman, 2001; Dalen, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). Hartman (2001) skriver att 

grundad teori är en komplicerad metod fylld med regler och anvisningar (se även, 

Dalen, 2015, Fejes & Thornberg, 2015). Vi har därför valt att använda en metod som är 

lik den ursprungliga metoden som Glaser och Strauss (citerad i Hartman, 2001; Dalen, 

2015; Fejes &Thornberg, 2015) utvecklat. Syftet med denna metod är att skapa ett 

resultat baserat på det material som samlas in. Med inspiration från grundad teori som 

metod kommer således en ny teori eller resultat växa fram genom analyser, kodningar 

och minnesanteckningar av empirin (Hartman, 2001; Dalen, 2015; Fejes & Thornberg, 

2015). Detta innebär att det är det insamlade materialet som är den viktigaste 

komponenten inom denna metod. Detta genom att urval, datainsamling och analys görs 

med koppling till och i samspel med varandra. När grundad teori används som metod 

görs ingen analys mot en teoretisk ram eller testas genom en redan fastställd hypotes. 

Istället används empirin som grund, vilken analyseras utifrån syftet med 

undersökningen samt i relation till sig själv. Då används istället empirin, vilken kodas, 

tolkas och analyseras genom minnesanteckningar vilket i slutändan genererar en ny, 

egen teori och resultat. I denna studie genereras ingen ny teori, utan vissa delar stämmer 

överens och stärks av tidigare forskning i diskussionen. Dock är empirin, analysen och 

resultatet inte grundat i tidigare forskning utan är framställt via empirin.  

 

Urval av intervjupersoner  
Vi har intervjuat nio förskollärare från fem olika förskolor. Fem av dem var för oss 

bekanta sedan tidigare, men inga som vi har en nära relation till, varken professionellt 

eller privat. Resterande fyra förskollärare kontaktade vi specifikt för att de arbetar 

Reggio Emilia inspirerat. När intervjupersoner valdes ut gjordes det utifrån ett 

syftesrelaterat urvalskriterium (Bryman, 2011) där de intervjuade i professionen anses 

vara inkännande och lyhörda gentemot barnen. Anledningen till att Reggio Emilia 

inspirerade förskolor valdes ut var att de utgår från barnet och att deras utforskande ska 

leda vägen för lärandet och verksamheten. De arbetar således aktivt med barns 

inflytande (Moss, 2016). En av anledningarna till att vi valde personer som var kända 

sedan tidigare var att det medför ett förtroende för intervjupersonen, vilket Löfgren 
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(2014) skriver är viktigt då det gör att de känner sig trygga med att tala om sina 

berättelser. Valet av personer som var bekanta för oss sedan tidigare medförde att dessa 

personer var mer positiva att frivilligt delta. De personer som inte var bekanta med oss 

sedan tidigare var mer skeptiska och processen beskrevs mer ingående för att skapa en 

trygghet för dem att delta. Då studien syftar till att undersöka förskollärares perspektiv 

på barns inflytande var tryggheten och förtroendet viktigt då förskollärares tankar och 

reflektioner kring begränsningar av barns inflytande är det centrala.  

 

Insamling av material 
Första steget i datainsamlingen var att maila berörda förskolechefer angående syftet 

med studien och intresset att intervjua deras förskollärare (se bilaga 1). I mailet 

framgick inte vilka personer som skulle intervjuas och inte heller på vilka förskolor eller 

vid vilka tillfällen intervjuerna skulle genomföras. Den första kontakten med 

förskollärarna var i form av ett mail där en förfrågan skickades om de ville delta i 

intervjustudien. I mailet (se bilaga 2) framgick syftet med undersökningen, 

undersökningsområdet, förfrågan om deltagande, samt information om hur den skulle 

genomföras och användas. Intervjupersonerna fick också information om att deltagande 

var frivilligt och kan avbrytas när som helst. Nästa steg i kontakten med förskollärna var 

i form av ett telefonsamtal där de fick möjlighet att ställa frågor samt bokning av 

intervjutillfälle.  

 

Intervjuprocessen påbörjades genom att en intervjuguide (se bilaga 3) sammanställdes 

med tanken att intervjupersonen inom dessa frågor får fritt utrymme att svara (Bryman, 

2011). Intervjuguiden innehöll 10 frågor, med två till fyra tänkbara följdfrågor som var 

till för att skapa ett djup i svaren och intervjun (Löfgren, 2014).  Således var intervjun 

av flexibel karaktär där tonvikten låg på intervjupersonens uppfattning och tolkning av 

frågorna och barns inflytande. Under intervjuerna hörsammades informanterna och gavs 

tid att tänka efter för att själva berätta om olika situationer samt reflektera över dem och 

barns inflytande. Löfgren (2014) skriver att det är viktigt att den som blir intervjuad 

känner sig bekväm och vill berätta vidare. Intervjuerna ljudinspelades och varierade 

mellan 17-54 minuter. Majoriteten av intervjuerna var på ca 20-30 minuter, medan tre 

av dem var något längre där två var ca 40 min och en intervju var 54 minuter.  
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Bearbetning av material 
Bearbetningen av materialet började redan då intervjuerna transkriberades. Det gjordes 

genom att intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ned i sin helhet. Analysarbetet av 

materialet påbörjades redan vid transkriberingarna genom att minnesanteckningar av 

informanternas övergripande resonemang antecknades samt preliminära tolkningar av 

resonemangen. Vid transkriberingarna av intervjuerna har inget namn på den 

intervjuade framkommit och ingen förskolas namn. Detta för att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet samt att värna om deras integritet (Vetenskapsrådet, 

2017). Kodning och minnesanteckningar av materialet är grundläggande metoddelar 

inom grundad teori (Hartman, 2001) och när materialet hade transkriberats klart gjordes 

kodningar i olika omgångar. Vi kodade materialet genom att färgmarkera i 

transkriberingarna samt skriva minnesanteckningar av de resonemang som kunde 

urskiljas inom olika frågeområden. Materialet kodades och analyserades utifrån, 

förskollärarnas syn på begreppet inflytande, vilka begränsningar som informanterna 

beskrev samt förskollärarnas uttryck till varför barnen blir begränsade. När vi hade 

kodat alla transkriberingar satte vi dem i relation till varandra och sökte efter likheter 

och skillnader mellan informanternas olika resonemang. Även detta gjordes i två 

omgångar, först jämförde vi resonemangen inom de olika frågeområdena, sedan 

försökte vi urskilja likheter och skillnader mellan dessa. Utifrån kodningarna och 

analysen av materialet kunde fyra olika orsaker urskiljas samt tre perspektiv på 

begreppet inflytande och begränsningar som hänger ihop med dessa. När materialet 

kodades låg fokus på att upptäcka förskollärares uppfattningar och tankar kring barns 

inflytande, fritt från tidigare teorier eller begrepp (a.a.). Syftet med arbetet är inte att 

testa en redan fastställd teori eller hypotes eller att besvara en fråga ur ett begreppsligt 

system. Syftet är att skapa en förståelse för vilka begränsningar förskollärare anser finns 

för barns inflytande. Således fastställdes inte resultatet förrän vi gjort alla tre kodningar 

och urskilt kategorier ur dessa för att sedan jämföra, analysera och problematisera det. I 

likhet med grundad teori gjordes jämförelser och analyser av kodningarna och 

kategorierna (a.a.) vilket gjorde att vi kunde fastslå ett resultat. I presentationen av 

resultatet kommer begreppet informanter att användas när deltagare i studien omnämns. 

Begreppet pedagoger används då personal i verksamheten benämns allmänt och 

begreppet förskollärare kommer användas då överväganden kopplade till förskollärares 

uppdrag (Skolverket, 2016) berörs. När informanterna i studien är citerade och namn 

nämns är dessa fiktiva och är inte kopplade till de reella personerna.  
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Resultat 
Resultatet består av två delar. Den första delen är en översikt över vilka orsaker 

informanterna uttrycker till varför barnens inflytande begränsas. Dessa orsaker är 

övergripande faktorer som informanterna uttryckte att de inte kan påverka eller styra 

över i stunden och som är kopplade till organisation och struktur. Den andra delen 

handlar först om vilket perspektiv på barns inflytande som informanterna beskriver för 

att sedan skildra på vilket sätt barnen begränsas inom de olika perspektiven på 

inflytande. Skillnaden mellan de två delarna är att den första beskriver organisatoriska 

orsaker till varför begränsningar sker, medan den andra delen beskriver hur barnen 

begränsas. Detta för att kunna besvara informanternas syn på barns inflytande och när 

barn inte kan få inflytande, därigenom kan studien bidra till förståelse för förskollärares 

didaktiska överväganden angående barns inflytande i olika situationer.  

 

Orsaker till begränsningar  
Förskolan är en verksamhet som bygger på organisation, planering och struktur. Utifrån 

det har vissa begränsningar varit övergripande i intervjuerna. Detta är faktorer som 

majoriteten av informanterna uttrycker att de inte kan påverka i stunden, då de styrs av 

strukturella och organisatoriska aspekter och därför kan tolkas som orsaker till 

begränsningar av barns inflytande. Dessa orsaker påverkar informanternas didaktiska 

övervägande i stunden. En av informanterna beskriver detta då hon pratar om att barnen 

inte kan få inflytande för att det kan utgöra risker för dem, ”då skulle det kunna va för 

lite personal ute på gården med mycket barn och då blir det inte tillräcklig säkerhet och 

trygghet och då kan det ju hända någonting – Pauline” De organisatoriska och 

strukturella aspekterna kan skapa hinder för barns inflytande då pedagogerna har rätt till 

sin planering och rast. När det inte finns personal att täcka upp för dessa externa 

uppgifter blir barnen begränsade i sitt inflytande av det. Dessa orsaker till begränsningar 

lyftes på ett eller annat sätt av alla informanterna och en och samma informant kunde 

nämna flera orsaker.  

 
Personalbrist 

Majoriteten av informanterna menar att en brist på personal kan utgöra ett hinder för 

barnens inflytande över aktiviteter och dagens planering. Detta är ofta relaterat till 

planeringstider och raster som är noga inräknade under dagen. Det kan också handla om 
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att barngrupperna är för stora eller att en aktivitet inte är tillräckligt planerad då 

planeringstider uteblivit för att någon varit sjuk, eller att det inte funnits personal att 

täcka upp för det. Flertalet av informanterna menar att det inte är genomförbart att alltid 

följa barnets intresse då detta kan gå ut över de andra barnens inflytande eller säkerhet. 

Det kan handla om att det är för lite personal ute på gården med mycket barn samtidigt 

som det kan handla om att någon är på rast och att vissa barn vill göra en aktivitet som 

kräver en pedagogs fulla uppmärksamhet. Detta blir då ogenomförbart eftersom en 

pedagog är ensam i barngruppen och måste ha översikt och ansvar för alla barn.  

 

Rutiner  

Rutinerna i förskolan finns till för att få dagen att fungera med olika moment som måste 

göras. Flera av informanterna berättar att det kan handla om planeringstid, raster, 

måltider, sov-vila, utevistelse och blöjbyten. Dessa rutiner är utformade för att skapa en 

fungerande vardag och verksamhet i förskolan. Rutinerna gör att barnen inte kan göra 

saker när och hur de vill eftersom lunchen serveras vid en viss tid och att arbetslaget 

måste planera för att skapa en utvecklande, stimulerande verksamhet. Många av 

informanterna menar att barnen begränsas av rutinerna då strukturen gör att det inte 

finns utrymme att genomföra aktiviteter vid alla tidpunkter. En informant menar att det 

också kan handla om att barnen måste sitta med vid matsituationen, vissa barn kan inte 

springa omkring och göra vad de till då det kan skapa en stimmig atmosfär.  

 

Säkerhetsrisk 

Säkerheten kan bli ett hinder för barns inflytande genom att pedagogerna gör ett urval i 

miljö, material och aktiviteter för att skydda barnen från att skada sig själva och 

varandra. En del av informanterna menar att barnen först måste träna på att använda 

visst material för att behärska det, så att materialet sedan kan placeras tillgängligt för 

barnen. En annan informant lyfte att när gruppen är på utflykt kan barnen inte röra sig 

fritt då det är upp till pedagogerna att ha uppsikt och ansvar över barnen. Finns det en 

väg i närheten eller liknande är det en säkerhetsrisk för barnen. Barnen blir då 

begränsade av att inte kunna röra sig som de vill i den miljön. Säkerhetsfrågan kan 

också hänga ihop med en personalbrist exempelvis om ett barn vill göra en aktivitet 

eller använda ett material som barnet ännu inte behärskar helt. Då krävs att en pedagog 

är med barnet och därigenom lämnar andra barn och pedagoger. Skillnaden ligger dock i 

varför barnen begränsas. Om de begränsas för att de inte kan hantera ett material eller 
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för att vuxna vet vad som är bäst för barnet handlar det om säkerheten, medan det 

istället handlar om personalbrist ifall barnen begränsas då en pedagog inte kan vara 

närvarande. 

 

Förhållningssätt 

Majoriteten av informanterna poängterade i intervjuerna att en viktig aspekt för barns 

inflytande är deras eget förhållningssätt. Lyhörda, lyssnande, igenkännande, tolkande 

pedagoger med barnens bästa och deras intressen i fokus främjar barnens inflytande. 

Detta genom att pedagoger då kan göra barnens röster hörda och därigenom skapa 

meningsfulla lärandetillfällen för barnen. Flera av informanterna menade att om de 

istället inte är inkännande med barnen och utgår från ett vuxenperspektiv kan det 

begränsa barnens inflytande. Ett exempel på detta är att det är upp till personalen i 

verksamheten att förstå barnen. Om barnen inte har det verbala språket än och försöker 

uttrycka något, då är det pedagogernas uppdrag att tolka och förstå det. Om barnet och 

pedagogen inte förstår varandra blir barnet begränsad i sitt inflytande.  

 

Olika perspektiv på barns inflytande och begräsningar 
I intervjuerna med informanterna blev det synligt att barns inflytande är ett komplext 

begrepp och att det finns flera olika innebörder och perspektiv på det. Då informanterna 

fick beskriva sin syn på barns inflytande blev det tydligt att en och samma informant 

kunde se flera perspektiv på barns inflytande. Perspektiven innebär inte att en informant 

anser att inflytande enbart är det ena eller det andra, utan att det är ett mångfacetterat 

område, vilket flertalet av informanterna också poängterade. Nedan kommer dessa 

perspektiv på barns inflytande att presenteras. Dessa är inte helt skilda från varandra 

utan vävs samman inom vissa aspekter, vilket kommer att förtydligas och diskuteras. 

Utifrån vilket perspektiv på barns inflytande som fokuserades i resonemangen finns 

olika begränsningar för barns inflytande. Tidigare avsnitt handlar om orsaker till varför 

barn inte kan få inflytande, medan de begränsningar som presenteras nedan handlar om 

på vilket sätt barnen begränsas.  

 

Valmöjlighet och tillgänglighet 

Inflytande genom valmöjlighet och tillgänglighet lyftes av många av informanterna och 

när de pratade om detta perspektiv på barns inflytande var det just barnens möjlighet att 

bestämma över vilket material de ville använda som betonades. En informant uttryckte 
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det som ”så står ju sakerna i hyllor på sån höjd att barnen kan ta själv mycket grejer. Så 

får dom ju välja själv vad dom vill ta och jobba med – Pauline”. Denna informant menar 

att inflytande genom valmöjlighet och tillgänglighet innebär att materialet är tillgängligt 

för barnen så att barnen fritt kan välja och bestämma vilket material de ska använda. 

Materialet är tillgängligt för barnen genom att det finns på barnens nivå så att de kan ta 

det själv från hyllan. En annan informant berättar att det kan också handla om att 

materialet finns synligt för barnen, så att de kan se vad som finns att använda och som 

de kan leka med. Det kan exempelvis finnas bilder på de olika aktiviteter som finns 

tillgängliga och att barnen genom det får möjlighet att välja vad de vill göra. Denna 

kategori handlar mycket om materialet, och att barnen ska kunna välja och bestämma 

vad de vill göra med det material och den miljö som redan finns på förskolan.  

 

Begränsningar   

Barnen begränsas i valet av material genom att pedagogerna bestämmer urvalet av det 

material som barnen kan använda och välja mellan, i samlingen kan det handla om 

”sångkort som går runt och då har de ju möjlighet att välja mellan ett begränsat antal 

sånger liksom så det är ju också ett val de kan göra – Kerstin”. Denna informant 

använde sångkorten som ett exempel på hur och när barnen blir begränsade i materialet, 

medan andra informanter beskrev att det kan handla om allt material i verksamheten. 

Det är pedagogerna som väljer vilket material som ska finnas och därför kan de också 

bestämma om något material ska tas bort. Med andra ord blir barnen begränsade genom 

att de inte får tillgång till allt det material som finns på förskolan. En informant menar 

dock att detta är något som barnen inte nödvändigtvis är medvetna om, utan att det är 

något som pedagogerna plockar bort för att skapa struktur bland det material som finns. 

En annan av informanterna uttrycker att det även kan handla om att valmöjligheterna 

begränsas genom att det inte finns tid att genomföra en aktivitet då det kan orsaka oreda 

och kaos, barnens inflytande kan därför begränsas.  

 

Sociala relationer 

Detta perspektiv på barns inflytande lyfts av flertalet informanter genom att de betonade 

vikten av att å ena sidan som pedagog lyssna in, respektera och vara närvarande med 

barnen och å andra sidan om relationer och gruppdynamik. Barnen får då inflytande 

genom att pedagoger närmar sig och tolkar barnens perspektiv och sociala relationer 

genom att barnen: 
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Får säga sitt, att man får bli hörd och bli lyssnad till. Att man ska bli sedd ( … ). För i det där 

samtalet det är ju det, då kommer barns inflytande in väldigt mycket ( … ). Utifrån hur 

individen är, vi är alla olika och jag tänker att barnen har ju kanske ibland svårt att 

kommunicera att det ska komma fram till mig som vuxen också, men då är det faktiskt jag 

som vuxen som behöver tänka till och att stanna till lite, att vad är det du vill, vad är det du 

säger till mig? - Emil 

Informanten berättar att pedagogerna genom sociala relationer lär känna barnen, de vet 

hur barnen fungerar och vad de är intresserade av. I närvarande sociala relationer 

tillsammans med barnen menar informanten att pedagogerna kan ge barnen den tid, 

uppmärksamhet och det stöd de behöver. Inflytandet ligger i relationerna och samtalen 

med barnen för att bygga förtroende och trygghet. Informanten menar att man måste 

tolka barnens signaler, vad det är barnen försöker säga och på så sätt skapa olika sätt att 

kommunicera med barnen. En annan informant menar att när pedagoger skapar 

relationer till barnen vet de vad barnen behöver och intresserar sig för och på så sätt kan 

barnen få inflytande. Ytterligare en informant anser att barnens röster är av lika stor vikt 

som pedagogernas i förskolan men det är förskollärarna som har de didaktiska 

kunskaperna. Dessa kunskaper ska utgöra en grund för skapandet av lärandetillfällen 

och en miljö som är tilltalande för barnen och där de får möjlighet att uttrycka sig. I 

sociala relationer kan barn och vuxna närma sig varandra och på så sätt skapa en 

stimulerande miljö för alla. 

 

Den andra delen av barns inflytande genom sociala relationer handlar om gruppdynamik 

och beskrivs av en informant som att pedagoger ska skapa möten mellan barnen vilket 

leder till goda relationer. En annan informant berättar att trygghet och gruppdynamik är 

av stor vikt för barns inflytande. Gemensamt i de två informanternas resonemang är att 

när det skapas goda relationer byggs också en trygghet i gruppen, vilket medför att 

barnen vågar uttrycka sig, vågar prova och fråga om saker. När atmosfären är trygg och 

barnen vågar ta för sig kan de också få inflytande genom att pedagoger fångar upp deras 

intressen och lyfter deras röster.  

 

Begränsningar 

De begränsningar som majoriteten av informanterna uttryckte när de talade om 

inflytande genom sociala relationer var att barnen kan bli begränsade i nuet av olika 

anledningar, men att barnen kan få indirekt inflytande vid ett senare tillfälle. En del av 
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informanterna menar att barnen aldrig blir helt begränsade eftersom de får inflytande 

vid ett senare tillfälle genom att pedagogerna lyssnar på och tar tillvara barnets intresse 

och åsikter.  

Ja det kan ju vara, återigen då om man är den lilla delen i gruppen som inte vill, som alla 

andra vill till exempel, men det kan ju också betyda att om vi röstar, så bestämmer vi att idag 

gör vi det som alla vill, och nästa gång gör vi det som några vill – Maja 

Detta citat blir talande eftersom informanten säger att barnets inflytande inte är 

genomförbart här och nu, men att barnens intresse och önskemål tillvaratas så att de kan 

få inflytande vid ett senare tillfälle. Barnen blir således begränsade i nuet, men de får 

ändå sitt inflytande senare. En informant berättar att barnen inte alltid kan göra som de 

vill utan begränsas eftersom det är gruppens vilja och mötena mellan barnen som sätts i 

främsta rummet. Det kan handla om att en aktivitet på förskolan blir fullsatt och barnen 

får välja någon annan aktivitet för tillfället och vänta på sin tur. Detta för att höja 

kvaliteten på både aktiviteterna och mötena mellan barnen.  

 

En annan informant lyfter att det också kan handla om att barnen begränsas av att vuxna 

och barn inte förstår varandra. Om barnen till exempel inte har språket och kan uttrycka 

att nu förstod du inte mig, eller att nu känner inte jag att jag har fått inflytande, då kan 

pedagogen begränsa barnen genom att barnet och den vuxna inte är i samförstånd. 

 

Tillgänglig miljö  

Detta perspektiv på barns inflytande handlar om att miljön anpassas efter barnens 

intressen samt att den är tilltalande och tillgänglig för barnen. En av informanterna 

beskriver det som att det ska finnas ”tillgängligt material och så att man inte ska behöva 

fråga om allting - Klara”. Miljön ska vara tillgänglig för barnen så att de får möjlighet 

att själva styra och bestämma vad de vill göra i förskolan utan att de vuxna behöver vara 

delaktiga i deras beslut. Således poängterade en informant att material och miljö 

anpassas utifrån barnens intressen. Barnen får inflytande genom att de själva kan 

bestämma vad de ska göra och att de kan röra sig fritt i en miljö som är tilltalande och 

stimulerande för dem. Barnen kan få indirekt inflytande genom att pedagogerna 

anpassar miljön efter deras intressen och utvecklingsnivå.  

 

En informant berättar att det handlar om att materialet som finns tillgängligt också är 

anpassat efter barnen så att de vet hur det ska användas. Det kan exempelvis handla om 
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saxar och kapplastavar, att barnen vet hur saxarna ska hanteras samt att kapplastavarna 

är ett konstruktionsmaterial och inget material man slänger runt med. En annan 

informant beskriver att det även handlar om att barnen i miljön kan leka och styra sina 

aktiviteter utan att involvera vuxna, att själva ta initiativ till att exempelvis, rita.  

 

Begränsningar 

De begränsningar som kom till uttryck inom detta perspektiv på barns inflytande ligger 

väldigt nära det första perspektivet, valmöjlighet och tillgänglighet av material. 

Skillnaden ligger i att den första fokuserade enbart på materialet och barnens möjlighet 

att välja mellan det material som finns, medan detta perspektiv fokuserar på miljön som 

helhet och att barnens möjligheter att leka och utforska kan begränsas om miljön inte är 

utformad för barnen. En av informanterna menade att i en välanpassad miljö ska ”dom 

här valmöjligheterna finnas hela tiden egentligen men det kanske man inte alltid kan, 

plocka fram och måla.. för det blir ju kaos i vissa delar - Klara”. Det som detta citat 

lyfter fram är att om miljön är anpassad för barnen får barnen inflytande och att om 

miljön inte är anpassad för dem blir de begränsade. Detta genom att de inte kan göra 

vad de vill när de vill, samt att pedagogerna måste säga nej till barnens önskemål av 

aktiviteter.  

 

En informant menar att det inte enbart handlar om materialet, utan om aktiviteter där en 

vuxen måste vara med och närvarande. När en pedagog inte kan vara det kan barnen 

exempelvis inte måla. En dåligt anpassad miljö gör att barnen blir begränsade i sin 

inspiration till den fria leken då barnen måste be om hjälp för att få tillgång till 

ytterligare rekvisita. Med rekvisita menar vi inte enbart material i sig, utan det kan vara 

tillgång till olika rum eller aktiviteter.  

 

Hur perspektiven och begränsningarna är sammankopplade 
Barnen kan bli begränsade i miljön om den är uppbyggd så att barnen behöver en 

pedagogs tid och engagemang för att kunna göra vad de vill. Därigenom blir barnen 

begränsade i sin självständighet, att inte själva kunna bestämma och ta initiativ till alla 

aktiviteter. Orsakerna till begränsningen av miljön kan bero på såväl säkerhet som 

personalbrist och förhållningssätt då förskolläraren didaktiskt överväger situationen 

med barnets bästa i åtanke. Säkerhet kan ses som en orsak eftersom en tillgänglig miljö 

som inte är anpassad för barnen kan utgöra en risk att någon gör illa sig eller att 
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aktiviteter eller material utförs och används på fel sätt. Personalbrist ses som en orsak 

genom att personalen inte har tid att introducera en tillgänglig miljö och material för att 

barnen ska kunna ta egna initiativ till aktiviteter och hantera rekvisitan på ett säkert sätt. 

Förhållningssättet kan begränsa barnens inflytande i miljön om pedagogens tankar 

fokuserar på hinder, så som säkerhetsrisker eller andra organisatoriska faktorer, istället 

för fördelar med att anpassa miljön.  

 

Flertalet av informanterna beskriver att när pedagoger begränsar barnen genom att göra 

ett urval av det material barnen får välja mellan görs det av en anledning vilket 

motiveras med materialets syfte. Orsaken till varför barnens tillgång till material 

begränsas ligger även det i pedagogernas förhållningssätt. Barnens utveckling och 

lärande prioriteras före ett brett utbud av material. Även säkerhet och personalbrist är 

orsaker till begränsningar av material. Detta på samma grunder som nämnts angående 

begräsningar i miljön.  

 

Då barnen blir begränsade i sina sociala relationer handlar det om att pedagogerna 

bedömde att de inte finns möjlighet att genomföra barnens önskemål för tillfället, att 

pedagogen inte helt förstår vad barnet menar kan bero på exempelvis språkförbistringar 

eller att alla barns röst inte blir hörda i en stor barngrupp. Orsakerna till detta kunde 

vara såväl säkerhet, personalbrist som rutiner. Samtidigt som det i grund och botten 

handlar om förskollärarens förhållningssätt och vilka risker de ser med olika situationer. 

Då inflytande genom sociala relationer handlar om att inta ett förhållningssätt där 

läraren närmar sig barnets perspektiv och tolkar dess signaler, kan dock barnets 

önskemål lyftas vid ett senare tillfälle och därigenom ge barnet indirekt inflytande.  

 

Rutiner, säkerhet och personalbrist är orsaker som pedagoger sällan kan påverka men 

beroende på vilket förhållningssätt de intar i situationen kan begränsningarna av barns 

inflytande se olika ut. I denna studie framkommer tre olika perspektiv på begreppet 

barns inflytande; valmöjlighet och tillgänglighet, sociala relationer och tillgänglig 

miljö. Utifrån dessa perspektiv framträder olika typer av begränsningar vilka medför att 

barnen begränsas i olika stor utsträckning beroende på vilket förhållningssätt pedagogen 

har i situationen. Barnen kan i en situation bli begränsade för att en aktivitet inte är 

genomförbar, medan barnen i en annan situation kan bli begränsade av att förskolläraren 

säger att barnen får vänta nu, men att de kan göra aktiviteten senare. I det andra 
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exemplet blir barnen begränsade, men de får ändå indirekt inflytande vid ett senare 

tillfälle. Det är med andra ord beroende på pedagogernas förhållningssätt hur och när 

barnen begränsas.  

 

Inflytande i förskolan är inte det ena eller det andra, utan en och samma pedagog kan ha 

alla tre perspektiv på barns inflytande. Att se barns inflytande som valmöjlighet och 

tillgänglighet medför inte att barnen enbart blir begränsade i materialet, eller att 

inflytande via sociala relationer enbart begränsar barnen genom att inte få sin röst hörd 

i gruppen. Ett av perspektiven på inflytande och de begränsningar som medföljer 

utesluter inte de andra perspektiven på inflytande. Samma pedagog kan se barns 

inflytande genom flera perspektiv beroende på situationen och omständigheter runt den, 

vilket blev synligt i intervjuerna då flera informanter uttryckte barns inflytande som 

brett och ur olika perspektiv. Likväl kunde en informant uttrycka olika förhållningssätt i 

olika situationer, men att ett lyssnande och tolkande förhållningssätt gav barnen 

inflytande genom närmandet av barnens perspektiv. Detta minimerade begränsningar av 

barns inflytande genom att barnen då kunde få indirekt inflytande. Ett förhållningssätt 

med barnens bästa och värnandet om dess säkerhet i fokus handlar om att barnen får 

valmöjligheter, samt medförde andra begränsningar som att det finns ett urval av 

material och att vissa material väljs bort.  

 

Genom att skapa goda sociala relationer och trygghet i gruppen menar många av 

informanterna att pedagoger kan närma sig barnets perspektiv och anpassar därigenom 

miljö och material vilket ger barnen inflytande. Detsamma sker då en välanpassad miljö 

och tillgängligt material ger goda förutsättningar för att skapa bra relationer. En form av 

inflytande ger med andra ord barnen inflytande inom andra områden med. Beroende på 

vilket perspektiv på begreppet barns inflytande pedagoger utgår ifrån tar 

begränsningarna av inflytandet olika form, där den ena begränsningen också kan leda 

till en annan. Det kan exempelvis vara att otrygga relationer i barngruppen kan leda till 

begränsningar av miljö och material, samtidigt som begränsningar av miljö och material 

begränsar barnen i goda möten som främjar och skapar relationer.  

 

Diskussion 
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För att synliggöra förskollärares syn på barns inflytande samt vilka begränsningar som 

uttrycks, kommer resultatet kopplas tillbaka till den tidigare forskning som studien 

inleddes med. Det som kommer diskuteras är likheter och skillnader mellan tidigare 

studier och dess resultat för att synliggöra nya vinklar av hur barn begränsas i förskolan 

och därigenom bidra med ny kunskap i relation till området. 

 

Metoddiskussion 
I majoriteten av intervjuerna svarade informanterna att det var mycket att reflektera 

över, att barns inflytande är ett brett begrepp och att det säkert skulle komma att tänka 

på fler saker senare. Om vi hade skickat ut frågorna i förhand så att informanterna fått 

fundera och reflektera kring barns inflytande och varit mer förberedda hade det kunnat 

ge ett annat djup i såväl intervjuerna som i resultatet. Användningen av en metod 

inspirerad av grundad teori var fördelaktig då det medförde att materialet bearbetades 

grundligt och att ingen teori blev avgörande att ta hänsyn till. När analysarbetet 

påbörjades var det svårt att finna en passande metod för hur det skulle genomföras. 

Därför valdes en metod inspirerad av grundad teori ut, eftersom den använde det 

insamlade materialet som grund för såväl analysarbetet som det slutgiltiga resultatet. Ju 

längre analyserna bearbetades och ett resultat började bli synligt, desto tydligare blev 

det att ursprungsmetodens grundläggande aspekter förbisetts. Dock är det inspirationen 

från grundad teori som metod som legat till grund för analysarbetet och framställningen 

resultatet och studien.  

 

Inflytandets former  
Barns inflytande i förskolan beskrivs som ett komplext begrepp i såväl tidigare 

forskning som av informanterna i denna studie. Inflytandet i denna studie beskrivs som 

valmöjlighet och tillgänglighet, sociala relationer och tillgänglig miljö, vilka i sin 

helhet stämmer överens med den definitionen av begreppet som Westlund (2011) 

presenterar. Författaren menar att inflytande i förskolan likställs med delaktighet, vilket 

kommer till uttryck i denna studie då barnens delaktighet i beslut, gruppdynamik och 

relationer uttrycks. Inflytandets form beskrivs inte av någon av informanterna som 

enbart enskilda val eller självbestämmande i likhet med det Eide et al. (2012) och 

Westlund (2011) beskriver. Det beskrivs heller inte som enbart delaktighet som att vara 

del i en gemenskap. Det som går att tolka ur de definitioner av begreppet som blivit 

framträdande är att den första kategorin, valmöjlighet och tillgänglighet ligger nära till 
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hands med den individuella aspekten av barns inflytande, medan de andra två 

kategorierna ligger närmare gemenskapsaspekten.  

 

Valmöjlighet och tillgänglighet ligger nära den individuella aspekten då det av flera 

informanter beskrivs som att barnen ska ha möjlighet att själva välja och använda det 

material som finns på förskolan. Samtidigt finns det en delaktighetsaspekt i det också då 

det individuella valet av material och aktivitet kan leda till goda möten. När barnen får 

inflytande genom sociala relationer blir de delaktiga i en gemenskap, vilket Clark, 

Kjørholt och Moss (citerad i Eide, 2008) skriver är viktigt. Barnen ska få möjlighet att 

känna sig inkluderade i en grupp och gemenskap.  

 

Den sista kategorin av barns inflytande, tillgänglig miljö, är av både individuell- och 

gemenskapskaraktär. Detta eftersom den å ena sidan beskriver att barnen i miljön ska ha 

möjlighet att ta initiativ till lek, samtidigt som den är utformad utifrån barnens intressen. 

Miljön ska vara tilltalande, stimulera barnen och föra dem samman. Genom att skapa en 

miljö som stimulerar barnen gynnas deras sociala relationer. Detta gör dem mer trygga i 

såväl miljön som i gruppen, vilket skapar möjligheter för inflytande. Målet med barns 

inflytande utifrån kategorierna kan tolkas som att barnen ska vara självständiga och 

kunna röra sig fritt i verksamheten samtidigt som de ska få känna sig delaktiga, våga 

uttrycka sig, känna sig lyssnade på och respekterade. Dessa aspekter är delar av det 

demokratiska samhället, och också en del av det demokratiska uppdrag förskollärare har 

(Skolverket, 2016).  

 

Emilsson och Johansson (2013) skriver att barnens inflytande främst var av individuell 

karaktär, men att det var upp till varje barn att själva ta initiativ till det. Då sociala 

relationer främjas, stärks barnen och de törs ta initiativ, om dessutom miljön är 

välanpassad och det finns gott om material, har barnen goda möjligheter att påverka och 

få inflytande över sin vardag på förskolan.  

 

Orsaker till begränsningar  

Majoriteten av informanterna i studien uttrycker att det är de som förskollärare som styr 

barnens inflytande över verksamheten genom att det är de som bär det didaktiska 

ansvaret samt planerar och strukturerar miljö, material, aktiviteter och grupper. Detta i 

linje med vad Arnér (2006), Emilson och Johansson (2013), Sommer (2005) och 
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Westlund (2011) skriver om att det finns en ojämn maktfördelning mellan vuxna och 

barn i förskolan där det är de vuxna som styr över barns inflytande. Arnér (2006) menar 

att när barnen tar initiativ till något som stör pedagogernas rutiner och planering uppstår 

en känsla av kaos och pedagogerna säger därför nej och barnens inflytande begränsas. I 

denna studie går det att utläsa att det finns vissa orsaker till att pedagoger begränsar 

barnen, vilka handlar om strukturer och organisation i verksamheten såsom 

personalbrist, rutiner och säkerhetsrisker.  

 

Flertalet informanter beskrev att när barnen blir begränsade i sitt inflytande på grund av 

rutiner kan det handla om att det finns tider som måste hållas, exempelvis måltider. 

Rutinerna på förskolan går att planera men enbart till en viss gräns vilket gör att det är 

pedagogerna som avgör gränsen för vilka valmöjligheter barnen har. Då pedagoger 

begränsar barn till följd av personalbrist kan det handla om att de inte kan följa barnens 

intressen samtidigt som det kan handla om en säkerhetsrisk för barnet eller de andra 

barnen. Detta visar att det alltid finns en anledning till att pedagogerna begränsar barnen 

för tillfället, men också att det finns en ojämn maktfördelning mellan vuxna och barn 

där pedagogen avgör inom vilka ramar som barnet kan få inflytande. Westlund (2011) 

lyfter också det i sin studie, att det är förskollärarna som har det yttersta ansvaret för 

barnens inflytande.  

 

Westlund (2011) skriver vidare att det är i skärningspunkten mellan styrning och frihet 

som barns inflytande uppstår, vilket går att utläsa i resultatet av denna studie då dessa 

ramar av styrning påverkar vilken karaktär begränsningarna får. Samtidigt skriver 

Westlund att total frihet i förskolan inte är möjlig på grund av den maktobalans som 

råder mellan vuxna och barn. Total frihet i förskolan skulle innebära att barns inflytande 

kan tolkas som skendemokratiskt, samtidigt som total styrning går emot förskolans 

demokratiuppdrag. Westlund menar således att en viss form av styrning är meningsfull 

och utvecklande för barnens demokratifostran och för att skapa lika förutsättningar för 

alla barns inflytande (a.a.). Majoriteten av informanterna i studien uttrycker en 

medvetenhet kring det och resultatet visar att formen av styrning påverkar om 

inflytandet har en individuell eller gemenskapskaraktär.  
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Förhållningssätt 
Både tidigare forskning och majoriteten informanter i denna studie lyfter vikten av 

pedagogers förhållningssätt för barns inflytande och vilken form av begränsningar som 

därigenom blir synliga. Westlund (2011) menar att förhållningssättet är avgörande för 

pedagogers arbetssätt som i sin tur påverkar barnens möjlighet till inflytande. Bae 

(2009) menar att förskollärare vanligtvis ser inflytande som valmöjlighet och 

bestämmande vilket medför att inflytandet genom att uttrycka sig i den fria leken 

riskerar att hamna i bakgrunden. En snäv syn på begreppet medför med andra ord att 

barns inflytande blir begränsat. Detta genom att barnen inte får erfara varierade 

arbetsformer där de kan få inflytande. En medvetenhet hos pedagoger om och hur de 

styr barnen medför också att de kan utveckla inflytandet och som Westlund (2011) 

poängterat medför varierade arbetsformer också större möjligheter till inflytande för 

barnen.  

 

Som tidigare nämnts är detta också tydligt i intervjuerna, att majoriteten av 

informanterna ser barns inflytande som något mångfacetterat, som kan möjliggöras på 

varierade sett. Westlund (2011) skriver dock att förskollärarna i hennes studie talade om 

olika dilemman vilka handlar om att styrning av barn för att motverka stereotypa 

könsroller samt huruvida det är orättvist att barnen får olika möjligheter till inflytande 

utifrån intressen. Detta är inget någon av informanterna i studien talat direkt om. 

Däremot har flera informanter talat om att det är viktigt att följa barnens intressen och 

att det är en form av inflytande, vilket medför att det kan tolkas som att informanterna i 

denna studie inte ser det som ett hinder eller dilemma. En annan begränsning som Arnér 

(2006) och Westlund (2011) poängterar är att regler för lek också kan vara en 

begränsning. Detta genom att barnen inte kan göra precis vad de vill eftersom det finns 

regler att efterfölja i förskolan. Dessa regler var inget som någon av informanterna i 

studien lyfte som en begränsning för barns inflytande i förskolan.  

 

I analysen av materialet framkom att variationen av synsätt på barns inflytande gav 

barnen olika möjligheter till inflytande och även varierade begränsningar. Dessa 

möjligheter till inflytande och begränsningar påverkar varandra. Å ena sidan genom att 

de kan skapa nya och varierade möjligheter för barns inflytande och å andra sidan då de 

kan skapa nya former av begränsningar.  I likhet med det Westlund (2011) skriver om 

att varierade arbetsformer ger barnen mer möjligheter till inflytande, begränsas barnen i 
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möjligheterna att uttrycka sig i leken om inflytandet ses som enbart val och 

bestämmande (se även Bae, 2009). Baes (2009) studie framhåller att då pedagoger har 

en snäv syn på begreppet blir barnen begränsade av att gemenskapsaspekten blir 

förbisedd. Resultatet av denna studie visar istället att det även kan vara tvärt om och att 

det ena ger det andra samtidigt som de kan begränsa varandra. Med andra ord kan även 

gemenskapsaspekten begränsa det individuella inflytandet samtidigt som de kan främja 

varandra. Detta genom att tillgängligt material skapar förutsättningar för goda möten för 

barnen, samtidigt som pedagoger genom att närma sig barnens perspektiv kan skapa en 

tillgänglig miljö för barnen. I denna studie är inflytande som sociala relationer den syn 

på inflytande som är mest gynnande för andra typer av inflytande. Detta genom att den 

förutsätter att pedagogerna närmar sig barnets perspektiv, har ett tolkande 

förhållningssätt och därigenom kan utgå från barnens intressen (jfr Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Informanterna uttrycker en medvetenhet för 

hur och varför de begränsar barnen vilket grundar sig i didaktiska överväganden. 

Utifrån studien och resultatet går det att utläsa didaktiska överväganden såväl när det 

gäller valet av material som ska finnas tillgängligt, som i varför inflytande ses som 

sociala relationer.  Didaktik handlar om att vara medveten om vem, hur, vad och varför 

barnen ska lära sig eller undervisas. Även om förskollärarna inte uttrycker att de gör 

didaktiska överväganden, är det just det de gör genom att de på ett eller annat sätt 

medvetet överväger olika situationer.   

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning fokuserats starkt på den individuella 

aspekten av barns inflytande, vilken i resultatet av denna studie visar sig vara av lika 

stor vikt som gemenskapsaspekten av inflytandet. Den tidigare forskningen har 

fokuserat på vad barns inflytande innebär och hur det kommer till uttryck. De 

begränsningar som beskrivits är främst i form av hot mot barns inflytande som orsakas 

av organisation. Det handlar om att barnen riskerar att begränsas genom externa faktorer 

exempelvis rutiner och personalbrist. I denna studie beskrivs istället hur barnen 

begränsas vilket sedan kopplas till varför. Barnen begränsas av organisatoriska och 

strukturella orsaker, vilket den tidigare forskningen också visat. Detta kommer till 

uttryck genom att förskollärare inte kan följa barnens intressen eller att barnen inte har 

tillgång till allt material. 
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Slutsats 
Synen på barns inflytande kan bland förskollärare variera, allt från att vara fokuserad till 

material till att handla om relationer. Utgångspunkten i tidigare studier var att inflytande 

ses som något individuellt eller något som barnen får gemensamt, dock ändrades denna 

uppfattning till att istället ses som ett spektrum där det individuella och det 

demokratiska vävs samman. Det kan fortfarande ses som det ena eller det andra, men att 

de inte längre ses som skilda, utan som sammanlänkade aspekter som påverkar 

varandra. Detta blev också tydligt i intervjuerna där majoriteten av informanterna talade 

om båda delarna av inflytande, att det handlar om sociala relationer, valmöjlighet och 

tillgänglighet samt tillgänglig miljö. I och med att barns inflytande är ett komplext och 

mångfacetterat begrepp och att barnen kan få inflytande utifrån många olika perspektiv, 

medför det också att begränsningar kan ta olika former. Dessa begränsningar ter sig 

olika beroende på perspektivet på barns inflytande. Barnen kan bli begränsade genom 

att exempelvis inte ha full tillgång till material på förskolan, att de inte kan röra sig fritt 

i miljön samt att de inte kan få göra saker när de vill. Detta grundar sig i att det inte 

finns tillräckligt med personal eller tid, då det finns rutiner som ska följas, alternativt att 

aktiviteten kan utgöra en säkerhetsrisk för barnen. Begränsningarnas form beror främst 

på pedagogernas förhållningssätt samtidigt som de påverkas av pedagogens definition 

eller perspektiv på inflytande i situationen.  

 

Pedagogers förhållningssätt är avgörande för hur begränsningarna uttrycks eftersom det 

är de som har makten och ansvaret för barnen och verksamheten. Majoriteten av 

informanterna tydliggjorde detta i sina berättelser genom att poängtera att det är de som 

på ett eller annat sätt begränsar barnen. Antingen för att de ser ett hinder för barnens 

inflytande för tillfället, eller för att de kan se andra risker med att ge barnen total 

valfrihet. Utifrån vilka orsaker till begränsningar som kan finnas gör förskolläraren ett 

didaktiskt övervägande kopplat till lärsituationen eller barnets bästa. Barnen blir inte 

enbart begränsade på det ena eller det andra sättet, utan de kan begränsas på olika sätt 

vid olika tillfällen beroende på vilket perspektiv och förhållningssätt pedagogen intagit. 

Slutligen så begränsas barnen i förskolan på grund av förskollärares förhållningssätt, 

utifrån vad som är bäst för barnen och vad som är genomförbart i förskolan. Barnen 

begränsas inte för att pedagogerna inte vill ge barnen valfrihet, utan det handlar om 

andra aspekter som påverkas av organisation och struktur. Barns inflytande är ett 
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komplext begrepp och handlar om såväl individuella val som att vara delaktig i en 

gemenskap, vilket är viktigt att vara medveten om eftersom pedagogernas syn på barns 

inflytande också påverkar hur de begränsas.  

 

Fortsatt forskning  
Denna studie har fokuserat övergripande på barns inflytande och begränsningar, det 

skulle därför vara intressant att vidare undersöka om barnen blir begränsade på olika 

sätt beroende på dess ålder. En annan intressant vinkling att undersöka är vilka 

konsekvenser begränsningar av barns inflytande kan medföra.  
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Bilaga 1 
 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter på högskolan i Gävle som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi ska undersöka 
förskollärares argument för varför barn inte får inflytande vid vissa tillfällen. Vi 
kommer eventuellt att kontakta förskollärare på era förskolor för intervjuer på högst en 
halvtimme. Har du några frågor eller vill att vi avstår från undersökning vid dina 
förskolor, tveka inte att höra av dig.  
 
Hälsningar, Josefine Johansson och Jennifer Westman 
 
Josefine Johansson 
xxxx@xxx.com 
xxx-xxx xx xx 
 
Jennifer Westman 
xxx@xxx.com 
xxx-xxx xx xx 
 
Handledare 
Anneli Frelin  
anneli.frelin@hig.se 
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Bilaga 2 
 
Högskolan i Gävle  2017-10-10 
Förskollärarprogrammet  HT 2017 
Campus 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som läster sista terminen på Förskollärarprogrammet på Högskolan i 
Gävle. I vårt examensarbete undersöker vi barns inflytande i förskolan, med fokus på 
var gränsen går för vad barn kan ha inflytande över. För att undersöka detta kommer vi 
göra ett antal intervjuer på högst en halvtimme. Vi vill gärna intervjua dig om dina 
tankar och reflektioner kring barns inflytande. Det är bra om du funderat lite i förväg 
kring det, men det är inte nödvändigt. Intervjun kommer att spelas in, men inte visas för 
obehöriga. Det kommer heller inte redovisas på ett sätt som kan avslöja någons identitet 
eller på annat sätt skada de medverkande. Deltagande är frivilligt och den som 
medverkar har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under processen, även efter 
intervjun.  
 
Inom en vecka kommer vi att kontakta dig per telefon för att höra om vi kan boka in en 
tid med dig. Då finns det möjlighet att få reda på mer. Du kan också ringa eller maila 
någon av oss om du har några funderingar.  
 
Hoppas du vill medverka! 
 
Hälsningar, Josefine Johansson och Jennifer Westman 
 
Josefine Johansson 
Xxxx@xxxx.com 
xxx-xxx xx xx 
 
Jennifer Westman 
xxxx@xxxx.com 
xxx-xxx xx xx 
 
Handledare 
Anneli Frelin  
anneli.frelin@hig.se 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor  
 
Vad innebär inflytande för dig?  
Hur brukar du tänka vad gäller barns inflytande?  
- Har du något exempel? 
 
Har du något exempel på när barn fått inflytande i förskolan?  
- Hur tänkte du i den situationen?  
 
Har du något exempel på när barn inte fått inflytande i förskolan?  
- Hur tänkte du i den situationen?  
- Varför fick de inte inflytande? 
- Vad hände? 
- Vad skulle hända om barnen fick inflytande i den situationen?  
 
Finns de tillfällen generellt då barnen inte kan få inflytande?  
- Hur tänker du då?  
- Varför kan de inte få inflytande då?  
- Kan du ge exempel på en sådan situation?  
- Vad skulle hända om de fick inflytande i den situationen?  
 
Hur tänker du kring enskilda val och barns bestämmande?  
- Kan du ge exempel på när barn fått inflytande genom egna val? / Genom att få 
bestämma?  
- Varför fick de bestämma / välja?  
- Vad hände då?  
 
Hur tänker du kring barn som inte tar för sig och lätt hamnar i bakgrunden?  
- Hur arbetar du med deras inflytande?  
- Kan du ge exempel?  
- Vad hände?  
- Hur tänkte du?  
 
Hur tänker du kring barn som istället tar för sig mycket?  
- Hur arbetar du med dessa barns inflytande?  
- Kan du ge exempel?  
- Vad hände?  
- Hur tänkte du då?  
 
Vi har ju sett nu att barn är olika, hur påverkar det ditt jobb med barns 
inflytande?   
- Hur tänker du kring det?  
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- Kan du ge exempel?  
- Vad hände då?  
- Hur tänkte du?  
 
Är det något som jag glömt att fråga om som du kommit att tänka på?  
 
Om jag kommer på något mer att fråga om, är det okej att jag kontaktar dig igen?  
 
 
 


