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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om pedagogers åsikter kring inflytande i förskolan. 

Begreppet inflytande går att tolka på många olika sätt och Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2001) anser att barnen bör ges mer inflytande än vad de ges just nu. Barnen i 

förskolan har rätt att föra fram sina åsikter och påverka sin situation, pedagogerna är 

skyldiga att respektera och lyssna på barnen (Skolverket, 2010). Pedagogerna som 

deltar i studien har fått frågan hur de arbetar för att ge barnen inflytande och i vilka 

situationer de anser att det sker. 
 
Pedagogernas åsikter samlades in med hjälp av en ostrukturerad enkätundersökning och 

två semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt samlades 15 enkäter in från fyra 

förskolor. Svaren från enkätundersökningen och intervjuerna sammanställs och 

analyseras med hjälp av litteratur och Shier´s modell. 
 
Resultatet visar att pedagogerna har liknande åsikter när det gäller barns inflytande i 

förskolan. Matsituationer, samlingar och påklädning är situationer som pedagogerna 

anser att barnen har inflytande i, de menar att de arbetar med att ta vara på barnens 

intressen och åsikter genom att lyssna på dem. Sheir´s modell visar att pedagogerna tar 

hänsyn till barnens åsikter men de behöver mer kunskap om hur de ska involvera barnen 

i beslutsprocesser.  
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1. Inledning 
 

I detta examensarbete vill vi ta del av pedagogers
1
 åsikter kring inflytande i förskolan. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att inflytande är kopplat till 

barnens möjligheter till beslutsfattande och under utbildningen har vi tagit del av 

litteratur som anser att det handlar om någonting mer. Vi har därför blivit intresserade 

av att ställa frågor till pedagogerna och få ta del av deras åsikter för att se om det finns 

likheter med den kurslitteratur vi läst.  

 

Pedagoger som arbetar i förskolan har en skyldighet att arbeta efter styrdokument och 

lagar. Vi har intresserat oss för vad förskolans läroplan (Skolverket, 2010) säger om 

barns inflytande. Demokratiska värderingar ligger till grund för förskolans verksamhet, 

barnen ska ges ansvar och möjlighet att påverka verksamheten på ett reellt sätt för att de 

senare i livet ska känna ansvar och intresse att delta i samhället. Barnens intressen och 

behov bör påverka hur miljön och planeringen av verksamheten ska se ut (Skolverket, 

2010). Det finns dock inga metodiska anvisningar för hur uppdraget ska genomföras för 

att nå de uppsatta riktlinjerna och målen som förskolans läroplan innehåller (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). Det innebär att läroplanen kan tolkas olika 

från förskola till förskola då pedagogers åsikter skiljer sig åt. Detta anser vi är en av 

orsakerna till att pedagoger i Sverige arbetar olika. Vi är därför intresserade av att veta 

hur pedagoger anser att de jobbar med inflytande i förskolan.  

 

Vi upplever att dagens förskola styrs av rutiner som vuxna har planerat för att 

verksamheten ska tillgodose barnens behov samt läroplanens strävansmål. När 

pedagogerna planerar verksamheten måste de reflektera över vad som ska läras ut och 

varför. Hur ska pedagogerna sedan förhålla sig när de undervisar, det här kallas med 

andra ord att ta ställning till begreppet didaktik (Dahlqwist, 2013). Didaktik innebär att 

en pedagog har förmågan att uttrycka ett budskap som bidrar till att barnen förstår 

situationer och sammanhang. De får kunskaper och färdigheter som är viktiga för att 

kunna reflektera över sitt handlande (Hansén & Forsman, 2011). Det är utifrån den 

planerade verksamheten som barnen ska ges möjlighet till inflytande. Arnér och 

Tellgren (2011) menar att de vuxna genomför planeringen utan att involvera barnen 

vilket bidrar till att planeringen sällan knyter an till deras tidigare erfarenheter. Arbetar 

pedagogerna nära barnen och samtalar med dem om vardagen och deras tankar får de 

vuxna insyn i barnens uppfattningar om livet och att det inte skiljer sig så mycket från 

de vuxnas uppfattningar som vi tror. För att involvera barnen mer i planeringen anser vi 

att barnen måste få göra sin röst hörd och som Arnér och Tellgren (2011) skriver bör 

pedagogerna vara nära barnen för att kunna lyssna på deras röster. Men det är inte alltid 

så enkelt för barnen att göra sin röst hörd, Arnér (2006) beskriver att pedagogerna har 

makten att välja om barnets röst ska respekteras och höras. Emilson och Folkesson 

(2006) förespråkar den fria dialogen där barn och vuxna ses som jämlikar och kan ta 

lika mycket initiativ, denna form av samtal anser de är ytterst ovanliga i arbetet med de 

yngsta barnen. Johannesen och Sandvik (2009) menar att barnen är med och påverkar 

med hjälp av sina uttryck och åsikter. Det uppstår en problematik när pedagogerna kan 

begränsa barnen och vi finner det intressant att se om pedagogernas åsikter belyser 

                                                 
1
 I vår studie deltar både förskollärare och barnskötare, vi har därför valt att använda pedagoger som ett 

samlingsnamn. 
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detta. Vi är också intresserade att höra hur pedagogerna arbetar för att involvera barnen 

i planeringen och framförallt vill vi ta reda på vad det stora begreppet inflytande kan 

betyda för dem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att ta del av pedagogers åsikter kring barns 

inflytande i förskolans verksamhet. Våra frågeställningar är: 

 Vad innebär begreppet inflytande för pedagogerna? 

 Hur anser pedagogerna att de arbetar för att ge barnen inflytande?  

 I vilka situationer anser pedagogerna att barnen har inflytande i verksamheten? 

1.2 Disposition  
 

Detta examensarbete inleds med en litteraturgenomgång där vi använder vi oss av 

tidigare forskning för att tydliggöra begreppet inflytande, förskolans läroplan, vuxnas 

makt i förhållande till barn, skendemokrati och små val, aktivt lyssnande och Shier´s 

modell. 

I metoden beskrivs vilka val som gjort, val av metod och genomförande därefter 

redogörs bearbetning av data och studiens tillförlitlighet.  

I resultatet redovisas de sammanställda svaren från enkätundersökningen och 

intervjuerna under rubrikerna: Barnens rätt att kunna påverka och få sin röst hörd, varje 

individ har betydelse, barnens inflytande över förskolans rutiner, pedagogerna arbetar 

med att ta vara på barnens intressen och åsikter, brist på tid och resurser begränsar barns 

inflytande. 

Diskussionen börjar med en metoddiskussion där vi reflekterar över den metod vi har 

använt oss av i studien. Sedan reflekterar och diskuterar vi studiens resultat under 

rubriken resultatdiskussion, vi för även en diskussion kring Sheir´s modell. 

Examensarbetet avslutas med slutord och förslag till vidare forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I denna del belyser vi olika perspektiv på centrala begrepp med hjälp av litteratur som 

handlar om inflytande på olika sätt. Vi har använt oss av högskolans bibliotek och 

databasen ERIC när vi har sökt litteratur, de sökord vi använt är children´s participation, 

teacher´s control och influence in preschool. Utifrån vårt syfte och frågeställningar 

anser vi att begreppet inflytande, förskolans läroplan, vuxnas makt i förhållande till 

barn, skendemokrati och små val, lyssna och Shier´s modell behöver förtydligas. De 

kommer användas som analytiska verktyg när vi analyserar svaren vi fått utifrån 

enkäterna och intervjuerna. 

2.1 Begreppet inflytande 
 

Enligt Emilson (2007) är inflytande ett stort begrepp som behöver diskuteras mer på 

djupet. Beroende på hur begreppet tolkas kan olika delar av dess komplexa innehåll 

hamna i centrum (Westlund, 2011). Det är en utmaning att arbeta med inflytande 

eftersom begreppet går att tolka på så många olika sätt. I förskolan finns det ofta en 

tanke att inflytande enbart innebär att ta beslut och få bestämma, men det rör sig också 

om något mer. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) handlar inflytande 

även om barns uttryck och handlingar: 

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

sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har 

inflytande och är delaktiga. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71-72) 

Westlund (2011) säger att Reggio Emilia pedagogiken har fokus på barnens rätt att ingå 

i sociala relationer, hon menar även att barnen ska ha möjlighet till att föra fram sina 

åsikter. I dessa sociala relationer är det viktigt att kunna respektera och inkludera 

varandra även om åsikterna är olika (Johannesen & Sandvik, 2009). Det är också viktigt 

att vuxna ser att barnen strävar efter inflytande här och nu (Aspan, 2005, Refererad i 

Emilson, 2007) och låter barnen ta ansvar utifrån sina egna förutsättningar och 

erfarenheter (Lindahl, 2005). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2001, 2003) anser att förskolan bör vara en arena 

där barnen kan utöva inflytande och genom sitt deltagande lär sig barnen att deras 

värderingar och känslor värderas och respekteras. Barnens röster måste höras och 

lyssnas på i förskolans verksamhet då detta är en demokratisk rättighet. Till följd av att 

pedagogerna lyssnar och tolkar barnens handlingar kan de förstå barnets behov och 

intressen och sedan anpassa verksamheten utifrån detta. Det krävs att barnen är 

delaktiga och att deras agerande tas på allvar för att de aktivt ska kunna påverka sin 

situation, det är därför viktigt att pedagogerna vill fånga barnens intressen och ta del av 

deras erfarenheter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) genomförde en 

intervjustudiestudie där de frågade barnen vad de fick vara med och bestämma i 

förskolan. Studien visade att barnen upplevde att de kunde bestämma över sina egna 

aktiviteter, till viss del över sig själv och sina egna tillhörigheter. Den visar även att 

barnen sällan påverkar verksamhetens innehåll, aktiviteter och rutiner. Författarna anser 

att barnen måste ha ett större inflytande på verksamheten än vad de verkar ha just nu. 

De menar inte att låta barnen få bestämma över verksamheten, det handlar om att 

involvera barnen i beslutsprocesserna genom att lyssna och ställa frågor till dem och på 

så vis låta barnens röst bli hörd. 
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Arnér (2006, 2009) anser att förskolan ska vara en plats där barnen får samtala och yttra 

sina åsikter och tankar. Det innebär att pedagogerna i förskolan måste intressera sig för 

barnens tankar och handlingar för att se till att barnen ges inflytande. Till skillnad från 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2001, 2003) väljer Arnér att skilja på inflytande 

och barnens delaktighet. Hon menar att delaktighet innebär att ingå i något som andra 

redan har bestämt, medan inflytande innebär att pedagogerna ska ge barnen möjlighet 

att påverka förskolans verksamhet på ett synbart sätt. Det leder till att pedagogerna bör 

planera verksamheten utifrån barnens idéer, initiativ och erfarenheter. För att barnen ska 

ges inflytande måste pedagogerna reflektera över sitt förhållningssätt, över det som tas 

för givet, våga säga ja istället för nej och se ur olika perspektiv.  

Arnér (2009) har hört föräldrar och pedagoger uttala sig om barns inflytande, de ställer 

sig frågan om barnen ska få bestämma istället för de vuxna, hur skulle det fungera?  

Barnen måste ta ansvar ifall de ska göra som de vill. 

Hon menar att dessa frågor inte är så konstiga med tanke på att det inte alltid har varit 

en självklarhet att barnen ska få göra sin röst hörd. Arnér och Sollerman (2013) skriver 

att vuxna inte bör vara oroliga för att barnen ska ta över eller kunna säga till om för 

mycket, vuxna borde istället vara oroliga för att de begränsar barnen. Det är upp till 

pedagogerna att visa barnen att alla har rätt till en röst och att alla har samma värde och 

måste respekteras, genom att ge barnen inflytande i förskolan möjliggörs detta.  

2.2 Förskolans läroplan 
 

I mars 1998 lämnas en proposition till riksdagen om att en läroplan ska införas i 

förskolan. Redan i juni 1998 fick förskolan sin första läroplan som blir en bindande 

förordning för förskolans pedagogiska innehåll. Till en början liknade förskolans 

läroplan skolans läroplan, värdegrunden var densamma och även strukturen. Det vill 

säga att det fanns mål för vad det enskilda barnet skulle ha uppnått när de lämnade 

förskolan. Skolministern beslutar att förskolans läroplan endast ska ha mål för 

verksamheten och inte det enskilda barnet. Barnsynen i läroplanen är att se barnen som 

kompetenta och att se deras kunskap och lärande i ett demokratiskt perspektiv (Martin 

Korpi, 2006). 

Dagens förskola styrs av den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Utifrån läroplanen ska pedagogerna utforma en verksamhet som strävar efter att 

uppfylla de mål och riktlinjer som styrdokumentet innehåller. Förskolans läroplan har 

mål för verksamheten som berör barns inflytande, det står följande:  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger utryck för bör ligga till grund för miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten (Skolverket 2010). 

Utifrån examensarbetets syfte väljer vi att fokusera på två mål och en riktlinje som 

förskolan och arbetslaget ska sträva efter: 

 Att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 Att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras (Lpfö98, 

Skolverket 2010, s.12). 
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Läroplanen kräver att pedagogerna gör didaktiska val, strävansmålen och riktlinjerna 

visar vem det är som ska lära sig och vad. Didaktiska val innebär att pedagogerna måste 

reflektera över när, var, hur och varför dessa mål ska uppfyllas (Uljens, 1997). Det finns 

dock inga metodiska anvisningar för hur de uppsatta riktlinjerna och strävansmålen ska 

genomföras (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011).  

 

2.3 Vuxnas makt i förhållande till barn 
 

Pedagogerna har en stark maktposition i förskolan, det gör att barnen tilldelas en 

underordnad position i förhållande till de vuxna. Detta kan göra att barnen känner sig 

osäkra och inte vågar göra sina röster hörda (Arnér, 2006; Arnér & Sollerman, 2013; 

Johannesen & Sandvik, 2009; Ribaeus, 2014). Det är svårt att rubba på dessa 

maktrelationer i förskolan (Arnér & Tellgren, 2006). Är pedagogerna medvetna om sin 

överordning och barnens underordning kan det innebära en förändring där respekt ligger 

till grund för relationerna mellan barn och vuxna (Arnér & Sollerman, 2013).  

Bernstein refererad i Emilson och Folkesson (2006) använder begreppen klassificering 

och inramning för att förstå lärarens makt. Klassificering beskriver maktrelationerna 

som går att dela upp i stark och svag klassificering, när den är stark hålls kategorierna 

(t.ex. lärande och lek) starkt isär och kan inte förenas med varandra. Svag klassificering 

innebär att kategorierna är mindre specialiserade och hålls inte lika starkt isär. 

Inramning beskriver de sociala frågorna, med andra ord relationerna mellan exempelvis 

vuxna och barn. Enligt Bernstein går inramning också att dela in i svag och stark, stark 

inramning innebär att exempelvis vuxna har makten över all kommunikation. Är 

inramningen däremot svag har exempelvis barnen och de vuxna lika stor påverkan över 

kommunikationen. Enligt Westlund (2011) påverkar klassificering och inramning 

barnens möjlighet till inflytande. En stark lärarkontroll minskar barnens inflytande, 

präglas däremot lärarkontrollen av emotionell närvaro och lekfullhet ökar barnens 

inflytande. 

2.4 Skendemokrati och små val 
 

Westlund refererad i Riddersporre och Persson (2010) menar att små val i förskolan kan 

vara när barnen erbjuds skapande verksamhet. Barnet får möjligheten att fritt måla ett 

träd men egentligen är det pedagogerna som har förbestämt hur det ska gå till och hur 

trädet ska se ut. Pedagogerna erbjuder barnet olika mallar och material, frågar barnet 

efter något annat material så är det vanligt att pedagogen säger nej. 

Westlund använder begreppet skendemokrati, hon beskriver att barnen tror de ges 

möjlighet att påverka verksamheten men i själva verket saknar de reellt inflytande. Det 

kan vara svårt att skilja på demokrati och skendemokrati eftersom det inte finns någon 

tydligt gräns. Det som påverkar om de små valen blir demokratiska eller 

skendemokratiska är sammanhanget och pedagogernas förhållningsätt. Även Emilson 

(2007) använder begreppet skendemokrati. Hon menar att barn blir manipulerade av 

lärare som har makt att fatta besluten i verksamheten. Ur ett barnperspektiv anser hon 

att det är svårt för barnen att förstå hur de förväntas välja mellan exempelvis utelek eller 

skapande verksamhet och sedan få ett nej. Det positiva med små val är att pedagogerna 

synliggör för barnen att det finns olika valmöjligheter i vardagen och på sätt utmana 

barnens medvetna val (Westlund, 2011).  
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2.5 Aktivt lyssnande 
 

Clark (2005) skriver att lyssna är nödvändigt för att barnen ska få inflytande i 

verksamheten. Men vad betyder då lyssna? Clark menar att lyssnande är en aktiv 

process mellan människor som inte enbart bygger på det verbala språket. Johannesen 

och Sandvik (2009) refererar till Clark, Kjørholt och Moss som menar att lyssnande 

enbart inte handlar om att lyssna på det verbala språket utan lyssnandet knyts också 

samman med känslor, förändring, öppenhet, tvivel och olikheter. Adelman (2009) 

skriver att lyssnande bygger på givande och tagande, det är ett slags samtal mellan 

talaren och lyssnaren då lyssnande krävs för att kommunicera. När vi känner att någon 

tar sig tid att lyssna på oss skapas viktiga relationer, lyssnande har även en betydelse för 

vårt lärande då människan till större del av sin vakna tid lyssnar på information från 

människor i sin omgivning. En förutsättning för att det barnet säger ska lyssnas på är att 

de vuxna ser barnen som kompetenta (Clark, 2005). Johannesen och Sandvik (2009) 

anser att vuxna måste vara medvetna om att de tolkar barnens uttryck olika eftersom det 

är svårt att koppla bort sina egna tankar och uppfattningar när de lyssnar på barnen. 

Arbetar pedagogerna medvetet med att lägga sina egna värderingar åt sidan när de 

lyssnar på barnen är det lättare att förstå vad barnet uttrycker. Att lyssna på små barn är 

tidskrävande (Clark, 2005), pedagogerna känner sig stressade eftersom barngrupperna 

är stora och regler, lagar och förväntningar ställer stora krav på dem. Det är 

begränsningar som gör att pedagogerna inte har möjlighet att lyssna på den information 

som barnen ger dem Clark, Kjørholt och Moss refererad i Johannesen och Sandvik  

(2009).  

 

2.6 Shier´s modell 
 

Shier (2001) har utvecklat en modell utifrån Hart´s delaktighetsstege
2
, inte för att ersätta 

den utan snarare som ett komplement. Shier´s modell kan användas som ett hjälpmedel 

när olika aspekter i inflytande
3
processen ska utforskas.  

Modellen består av fem olika nivåer: 

1. Barn blir lyssnade på 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina tankar och åsikter 

3. Barns synpunkter tas hänsyn till 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande 

 

Nivåerna innehåller tre olika steg: 

Varje nivå inleds med en öppning. Det som händer är att pedagogen känner personligt 

engagemang eller väljer att arbeta på ett speciellt sätt. Nu har en tanke väckts och 

pedagogen är redo att gå till nästa steg. 

                                                 
2
 Hart´s delaktighetsstege är uppbyggt på åtta steg, befinner sig pedagogerna i något av de första tre 

stegen ges barnen inte inflytande. De resterade stegen beskriver barns inflytande i olika grader. 
3
 Det finns inget engelskt ord för begreppet inflytande. Ordet som används är participation, översätts detta 

direkt till svenska blir det deltagande. Vi har valt att använda oss av begreppet inflytande istället för 

deltagande. 
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Det andra steget handlar om pedagogernas möjligheter, till exempel tillgång till 

resurser, kompetens, kunskap samt lust att utveckla nya rutiner och metoder, när dessa 

behov möts blir det möjligt att arbeta med denna nivå i praktiken.  

Sista steget benämns som en skyldighet. Personalen har tillsammans kommit överens 

om hur de ska arbeta och vilken inställning de bör ha gentemot barnen. Detta arbetssätt 

blir en skyldighet vilket påverkar arbetet i verksamheten. 

Modellen ställer enkla frågor på varje steg. Genom att svara på dessa frågor kan 

pedagogen se sin nuvarande position samt se vilket nästa steg blir för att kunna öka 

barns inflytande. Det vi ställer oss kritiska till är att modellen inte visar hur mycket 

inflytande barnen egentligen ges i verksamheten, pedagogerna måste vara väldigt 

självkritiska för att kunna se var de befinner sig på stegen. För att se om pedagogerna 

uppfyller nivåerna måste de ställa sig de didaktiska frågorna när, var, hur och varför för 

att kunna besvara om de uppnår de frågor som de olika stegen ställer. Shier menar att 

pedagogerna måste uppmärksamma att de kan befinna sig på olika nivåer och steg i 

modellen beroende på situation och sammanhang. Detta gör att pedagogerna ständigt 

måste reflektera över sitt arbetssätt för att modellen ska vara användbar.  Här nedan 

visas Shier´s modell: 

Figur 1. Pathways to participation (Shier, 2001, s.111) 
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2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång  
 

Inflytande är ett stort begrepp som går att tolka på många olika sätt, med hjälp av 

litteratur har vi skapat en bild av vad detta stora begrepp kan innebära. Barnen ska ges 

möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka verksamheten på ett synbart sätt, de ska 

bli sedda och hörda och deras intressen samt intentioner ska tas tillvara på. Barnens 

möjlighet till inflytande begränsas om klassificeringen och inramningen i förskolans 

verksamhet är stark, om barnen ska ha möjlighet att föra fram sina tankar och åsikter 

bör pedagogerna arbeta med svag inramning då både barnen och pedagogerna kan göra 

sin röst hörd. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är ett styrdokument som 

pedagogerna ska arbeta utifrån och Shier´s modell är ett redskap som de kan använda i 

sitt arbete med inflytande i förskolan. 
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3. Metod 
 

Studiens syfte är att ta del av pedagogers tankar kring inflytande, metoderna som 

används för att lyckas med detta är en enkätundersökning och två intervjuer. I denna 

metoddel kommer vi beskriva vår arbetsprocess med hjälp av rubrikerna: Urval, val av 

metod, genomförande, bearbetning av data och studiens tillförlitlighet. 

3.1 Urval 
 

De som deltar i en studie ska informeras om syftet med studien, att det är frivilligt att 

delta samt avbryta sin medverkan när som helst. De ska även informeras om vem eller 

vilka som är ansvariga för studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har därför utformat ett 

informationsbrev (Se bilaga 1) där vi frågar efter deltagarnas samtycke. 

Informationsbrevet har e-postats ut till tio förskolor i fyra olika kommuner i Sverige, 

med hjälp av kommunernas hemsida valdes förskolorna slumpmässigt ut. Fyra förskolor 

från norra delen av Sverige valde att delta i enkätundersökningen, sammanlagt har 30 

enkäter skickats ut och 15 enkäter samlats in. På grund av enkätundersökningens 

bortfall behövde vi samla in mer data, vi valde att använda oss av intervjuer. En 

närliggande förskola kontaktades, muntligt informerade vi dem om studiens syfte samt 

att det är frivilligt att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. De 

informerades även om att inga namn på personer eller förskolor kommer nämnas i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Arbetslaget valde sedan ut två pedagoger som gav sitt 

samtycke att delta i intervjuerna.  

3.2 Val av metod 
 

Vi har valt att samla in data med hjälp av metoderna ostrukturerad enkät och 

semistrukturerad intervju, detta för att få en så bred syn som möjligt på pedagogernas 

åsikter kring barns inflytande i förskolans verksamhet. Vi anser att dessa metoder 

kompletterar varandra eftersom följdfrågor kan ställas till intervjupersonen och 

förhoppningsvis ge djupare svar. Medan enkätundersökningens svar delger 

respondentens åsikter och tankar utan att påverkas av till exempel intervjuarens sätt att 

ställa frågor. Nedan förklarar vi vår tolkning av ostrukturerad enkät och 

semistrukturerad intervju. 

Ostrukturerad enkät 

Vår enkät innehåller tio öppna frågor (se bilaga 2) där respondenten själv kan formulera 

sina svar, denna utformning kallar Stukát (2011) ostrukturerad enkät. Till skillnad från 

en strukturerad enkät som innehåller frågor med alternativ kan en ostrukturerad enkät ge 

intressanta, oväntade och givande resultat (Stukát, 2011). Vi är ute efter pedagogernas 

enskilda åsikter och anser därför att en ostrukturerad enkät med öppna frågor är den 

bästa metoden för att ge svar på våra frågeställningar. Fördelarna med en enkät menar 

Bryman (2011) är att respondenten kan besvara enkäten då det finns tid och möjlighet, 

därför passar det mottagarens behov. Han skriver även att enkäter är det billigaste 

alternativet då respondenterna befinner sig i olika delar av landet. Nackdelar med en 

enkät är att bortfallet kan vara stort, samt att vi inte kan vara till hjälp eller ställa 

följdfrågor till respondenten. Risken kan även vara att respondenten missar eller inte 

svarar nog utförligt på frågorna (Bryman 2011). För att minska bortfallet har vi skickat 

ut påminnelser, vi har även försökt vara tydliga både i informationsbrevet och i enkäten. 
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Semistrukturerad intervju 

Vi har valt att utforma en semistrukturerad intervju eftersom vi anser att metodens 

struktur är användbar då vi strävar efter att få fördjupad information om pedagogens 

enskilda åsikter. I en semistrukturerad intervju utgår vanligtvis intervjuaren från en lista 

med tänkbara frågor som berör det tema som ska utforskas, denna lista är även kallad 

intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas till intervjupersonen utifrån intervjuguidens 

ordningsföljd, det är dock vanligt att intervjuaren följer intervjuguidens ordning 

(Bryman, 2011). Det är samma frågor som ställs vid varje intervjutillfälle men frågorna 

kan anpassas så att intervjupersonen förstår dem. Utifrån intervjupersonens svar kan 

följdfrågor ställas för att få fördjupad information. I samspelet mellan intervjuaren och 

den som intervjuas finns det möjlighet att avläsa tonfall, mimik och pauser vilket är 

omöjligt att avläsa utifrån en enkät då samspelet uteblir (Stukát, 2011). Nackdelar med 

intervjuer kan vara att transkriberingen av det inspelade materialet är tidskrävande. Ifall 

intervjuaren använder sig av diktafon, filmkamera eller mobiltelefon som 

inspelningsredskap bör intervjuaren tänka på att tekniska fel kan uppstå samt att placera 

inspelningsredskapet så att ljudupptagningen blir bra (Stukát, 2011). Vi har valt att 

använda oss av mobiltelefonens diktafon som inspelningsredskap. För att förhindra 

tekniska problem under intervjun har vi i förväg provat spela in samt kontrollerat vilket 

avstånd som behövs för bästa ljudupptagning.  

3.3 Genomförande 
 

Enkätundersökning 

Till en början utformade vi tio öppna frågor med vårt syfte som utgångspunkt. Vi var 

noga med att frågorna inte kunde besvaras med ett ja eller nej, detta för att vi vill ha så 

ingående svar som möjligt. Vetenskapsrådet (2011) skriver att respondentens identitet 

ska skyddas därför valde vi att inte efterfråga personliga uppgifter i 

enkätundersökningen. Därefter skickades ett informationsbrev ut till slumpmässigt 

utvalda förskolor i olika delar av Sverige, pedagogerna informerades om att varken 

förskolan eller kommunen kommer nämnas i arbetet. När förskolan gett sitt samtycke 

skrevs enkäterna ut och skickades till förskolan med posten, ett svarskuvert skickades 

även med för att returnera de ifyllda enkäterna. Respondenterna fick två veckor på sig 

att besvara enkäterna. 

Intervju 

Vår intervjuguide (se bilaga 3) innehåller sju frågor samt förslag på följdfrågor. När vi 

utformade dessa frågor valde vi att använda fem frågor från enkätundersökningen 

eftersom vi ville ställa följdfrågor och förhoppningsvis få djupare svar än vad 

enkätundersökningen gav. De andra två frågorna (punkt fem och sex) grundar sig på 

tankar som uppstod under sammanställningen av enkätundersökningen. För att nå dessa 

djupa svar har vi strävat efter att inte utforma ledande frågor.  

Kontakten med förskolan skedde via telefon, deltagarna valde tid och plats. Vi delade 

upp intervjuerna eftersom deltagarna inte skulle påverka varandra (Stukát 2011), en av 

oss ställde frågorna och den andre ansvarade för ljudinspelningen. Till att börja med 

informerades deltagarna än en gång om syftet och rätten att avbryta intervjun. Vi 

försäkrade även att vi följer Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om att ta bort 
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kopplingarna mellan det insamlade materialet och deltagarna. Deltagarna fick läsa 

igenom intervjuguiden för att reflektera över sina åsikter innan intervjun började.   

3.4 Bearbetning av data 
 

  Vi har sett till att svaren inte går att koppla ihop med deltagarna. Intervjuerna har 

skrivits ut och utifrån frågorna i enkätundersökningen har respondenternas svar 

sammanställts och analyserats. Vid sammanställningen har vi i vissa fall skrivit om 

meningar som varit felstavade eller innehållit dialektala ord som kan koppla svaren till 

en viss del av Sverige. Svaren gav oss fem kategorier som vi sedan diskuterat och 

analyserat med hjälp av litteratur och Shier´s modell, detta för att närma oss vårt syfte 

och se var pedagogerna befinner sig i modellen.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Intervjuguiden formades så att den skulle komplettera enkätundersökningens frågor och 

vi kunde där se att svaren var likartade vilket vi menar stärker svarens tillförlitlighet. Vi 

har sammanställt svaren och via mejl har vi skickat sammanställningen till deltagarna. 

Bryman (2011) skriver att det är en metod för att få bekräftelse på att vi tolkat deras 

svar rätt. Vi är medvetna om att deltagarna i vår studie kan ha svarat på frågorna som vi 

ställt utifrån vad de tror vi vill veta, men deltagarna har både vid enkätundersökningen 

och intervjutillfällena haft god tid att reflektera över sina tankar och åsikter innan de 

svarat på frågorna. Vi anser att detta har gett deltagarna möjlighet att svara så trovärdigt 

som möjligt.  
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4. Resultat 
 

I den här delen redovisas det vi anser relevant utifrån de svar vi fått från 

enkätundersökningen och intervjuerna. Vårt resultat kommer att redogöras under 

rubrikerna: Barnens rätt att kunna påverka och få sin röst hörd, varje individ har 

betydelse, barnens inflytande över förskolans rutiner, pedagogerna arbetar med att ta 

vara på barnens intressen och åsikter, brist på tid och resurser begränsar barns 

inflytande. Det som redovisas under varje rubrik är åsikter från de pedagoger som 

deltagit i vår studie, för att förtydliga resultatet och synliggöra pedagogernas åsikter har 

vi valt att använda oss av citat. 

4.1 Barnens rätt att kunna påverka och få sin röst hörd 
 

De pedagoger som deltog i studien anser att inflytande innebär att ha rätt att påverka 

beslut och göra aktiva val. Barnen ska få möjlighet att påverka till exempel vad de vill 

göra under sin dag och vilka kläder de vill ha på sig när de ska gå ut. Pedagogerna 

svarade även att inflytande handlar om att få sin röst hörd, barnen ska få uttrycka sina 

tankar, åsikter och känna att de kan komma med nya idéer och att de blir lyssnade på. 

Nedan följer exempel på vad två pedagoger anser: 

Att kunna vara med och påverka olika saker som t.ex. vad jag vill göra med min 

dag, göra min röst hörd och känslan av att bli lyssnad på.  

Att man har möjlighet att påverka och säga sin mening i en verksamhet. 

Pedagogerna menar att inflytande handlar om barnens möjlighet till att kunna påverka 

förskolans verksamhet samt att få sin röst hörd. Barnen ska få komma till tals om till 

exempel vad som känns bra eller dåligt, att det alltid ska vara tillåtet att föra fram sina 

åsikter. Barnen ska känna sig lyssnade på, det innebär att pedagogerna måste vara 

lyhörda för barnens röster, uttryck och handlingar. 

4.2 Varje individ har betydelse 
 

Sverige är ett demokratiskt samhälle där vi vill att alla människor ska känna sig lika 

mycket värda, där en av våra rättigheter är att vara med och påverka beslut. 

Pedagogerna anser därför att det är viktigt att arbeta med inflytande i förskolan för att 

barnen ska utveckla sina demokratiska värden i tidig ålder. De menar även att inflytande 

ger barnen möjlighet att lära sig uttrycka sina tankar, känslor och idéer. Ges barnen inte 

inflytande över förskolans verksamhet anser pedagogerna att barnen inte får möjlighet 

att ta ansvar och påverka det som sker i den dagliga verksamheten.  

Alla barn och vuxna ska kunna känna sig sedda och hörda, för att det ska bli så bra 

verksamhet som möjligt. Bra start på våra demokratiska värden. 

Ovan citerar vi en pedagog som anser att barnen ska känna sig sedda och hörda, även de 

vuxna ska känna dessa känslor för att förskolan ska bli en bra miljö att vistas i. Alla 

utom tre pedagoger menar att barnen behöver ges inflytande för att känna att de blir 

lyssnade på och att deras åsikter och tankar tas på allvar. Inflytande stärker barnens 

självkänsla samt att de formar barnen till individer som kan påverka sin vardag genom 

att fatta beslut och ta ansvar. Dessa egenskaper är betydelsefulla i ett demokratiskt 

samhälle. 



 

13 

 

4.3 Barnens inflytande över förskolans rutiner 
 

När ges då barnen inflytande? Pedagogerna som deltog i vår studie anser att barnen som 

befinner sig på deras förskolor har inflytande under större delar av dagen då de får 

påverka vad de vill göra. Förskolans verksamhet styrs till viss del av fasta rutiner, 

pedagogerna menar att barnen oftast har inflytande även under rutinsituationerna. En 

rutin som hälften av pedagogerna nämnt är samlingen där pedagogerna lyssnar på 

barnens åsikter och önskningar. Barnen får möjlighet att tillsammans med de andra 

påverka dagens planering. Pedagogerna anser att barnen har inflytande över hur aktiva 

de väljer att vara under samlingen och vad de bidrar med. Barnen kan även påverka 

samlingens innehåll, vi kommer nu citera en pedagog som beskriver hur detta kan gå 

till: 

T.ex. på en samling där jag planerat något och barnen börjar prata om något annat. 

Då lägger jag min planering åt sidan och fångar upp barnen. 

Det är ett tydligt exempel på hur pedagogen tar till vara på barnens åsikter genom att 

lägga sin planering åt sidan och på så sätt ge barnen inflytande över samlingen. 

Matsituationen är ytterligare en rutin som hälften av pedagogerna belyser. De menar att 

barnen till exempel har inflytande över dialogerna som sker vid matbordet, de ges även 

möjlighet att välja om de vill dricka mjölk eller vatten till maten. Två pedagoger nämner 

begreppet medbestämmande vilket innebär att barnen och pedagogerna fattar beslut 

tillsammans som påverkar matsituationen och på så sätt ges barnen inflytande. Den 

tredje rutinen som en tredjedel av pedagogerna nämner är påklädning, där får barnen 

möjlighet att välja vad de vill ha på sig och prova sig fram vilka kläder som kan bli för 

varma eller för kalla. Påklädningen är en situation där barnen får prova sig fram för att 

hitta den bästa lösningen och på så sätt får de fatta beslut som rör dem.  

Samtidigt som pedagogerna anser att barnen har inflytande över rutinerna menar de 

också att det är pedagogerna som bestämmer och sätter ramarna för rutinerna. Barnen 

får välja fritt men det är utifrån de ramar som pedagogerna skapat som barnen får vara 

med och påverka.  

4.4 Pedagogerna arbetar med att ta vara på barnens intressen och 

åsikter 
 

För att barnen ska ges inflytande i de situationer som tidigare nämnts anser pedagogerna 

att de bör lyssna på barnens önskemål, åsikter och tankar. Samtidigt som de ska vara 

lyhörda för deras behov och intressen. Genom att vara nära barnen menar pedagogerna 

att de får möjlighet att utmana deras intressen och åsikter. När pedagogerna ställer 

frågor till barnen får de nya kunskaper om barnet och kan sedan anpassa verksamheten 

och miljön utifrån dessa kunskaper. Två pedagoger ger oss exempel på frågeställningar 

de brukar ställa till barnen: 

Vad tycker du? Hur skall vi göra? Har du/ni en lösning? 

Låter barnen komma till tals om vad som är/känns bra/dåligt.  

När pedagogerna har blivit medvetna om barnens känslor, tankar och önskemål försöker 

de uppfylla dem i den mån det går. Till exempel genom att ge barnen olika redskap som 

de behöver för att genomföra sina idéer. En pedagog beskriver ett exempel på hur 

barnens intressen kring matematik påverkar innehållet i verksamheten: 
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Några barn pratar om hur långt en meter är, ungefär som min lillasyster säger det 

andra barnet. Då kan vi pedagoger arbeta kring längd och låta barnen erövra nya 

kunskaper utifrån deras intressen. Ett barn har undrat hur långt en minut är och då 

planerar vi även att arbeta med tid i våra matematikgrupper. 

Detta visar på att pedagogen arbetar utifrån läroplanens strävansmål och riktlinjer. 

Läroplanen säger att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att yttra sina 

åsikter och tankar som sedan leder till att barnen kan påverka sin situation (Skolverket, 

2010). Det är inte enbart denna pedagog som säger att arbetslaget arbetar med att uppnå 

målen i läroplanen. De som deltog i studien belyser även att de diskuterar och 

reflekterar över målen och riktlinjerna under planeringstillfällen för att de ska komma 

fram till ett gemensamt arbetssätt. Fyra pedagoger anser att dokumentation är ett bra 

redskap för att få syn på barnens inflytande och kan sedan användas som ett 

reflektionsverktyg. Ett ytterligare sätt att arbeta med barns inflytande utifrån läroplanens 

mål är att låta barnen vara med och rösta fram olika beslut. Pedagogerna anser att det är 

ett sätt för att barnen ska få delta i olika situationer som kräver samarbete och handling 

efter demokratiska principer (Skolverket, 2010). En pedagog anser att det finns en 

problematik i arbetet med läroplanen, pedagogen beskriver målen som stora och fina när 

det gäller barnens inflytande. Problemet är att varje individ kan tolka läroplanen olika 

beroende på sina egna värderingar och åsikter men samtidigt ska arbetslaget gemensamt 

använda det som ett arbetsredskap. En annan pedagog har problematiserat att det är de 

vuxna i förskolan som sitter på makten att bestämma vad de lyssnar på och vilka idéer 

de väljer att spinna vidare på. 

4.5 Brist på tid och resurser begränsar barns inflytande 
 

Det största hindren pedagogerna upplever är att det fattas tid och material för att 

tillgodose barnens önskemål och intressen. Bristande kunskap, många barn och lite 

personal gör att pedagogerna känner sig stressade och otillräckliga många gånger då det 

inte finns tid att lyssna på barnen och tillgodose varje barns önskan. I de mindre barn 

grupperna på fyra till fem barn anser pedagogerna att det är lättare för barnen att komma 

till tals och pedagogerna har större möjlighet att se alla barn. En pedagog som deltog i 

studien förklarar hur tid och resurser kan hindra barns inflytande: 

Till exempel att nu ska vi gå ut men barnet vill inte gå ut. Då kan barnet inte 

bestämma på förskolan för det är så mycket runt omkring, fast man säger att man 

har det fria valet. Det går ju inte vara inne med ett barn till exempel och så är det 

tjugo barn ute med en annan pedagog. Det är oftast i sådana situationer det blir ett 

problem. 

Alla pedagogerna anser att förskolans bestämda rutiner tar mycket av tiden på 

förskolan, de säger att det är deras ansvar att se till att mer tid läggs på att lyssna till 

barnen. Även om de faktorer som begränsar barnen inte alltid går att påverka menar 

några av pedagogerna att de är upp till dem att vara positiva och se möjligheter. 

4.6 Sammanfattning av resultat 
 

Pedagogerna som har deltagit i vår studie har liknande åsikter när det gäller barns 

inflytande i förskolan. På de frågor som vi har ställt till pedagogerna är ord som 

möjlighet att påverka, lyssna, åsikter, lyhörd, tid, spinna vidare på barnens intressen och 

idéer tydligt återkommande i de svar vi fått. Pedagogerna gör dagligen didaktiska 

överväganden när de reflekterar över för vem, hur, när och varför de ska arbeta med 
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inflytande i förskolan. För att analysera vårt resultat ytterligare kommer vi i nästa del 

diskutera och tolka pedagogernas åsikter i förhållande till litteratur. 
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5. Diskussion 
I denna del diskuterar vi resultatet i förhållande till den litteratur som vi beskriver i 

litteraturgenomgången, detta för att få svar på våra frågeställningar. Under 

resultatdiskussionen sammanställs våra egna reflektioner och slutsatser i en löpande 

text, där vi har vårt syfte och frågeställningar i fokus. Under rubriken metoddiskussion 

diskuterar vi den metod vi använt oss av. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare 

forskning och ger några sista tankar kring vår studie. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

I början hade vi endast tänkt använda enkätundersökning som metod för att få svar på 

vårt syfte. Vi anser att valet av en ostrukturerad enkät var betydelsefull då pedagogerna 

kunde svara fritt utifrån sina erfarenheter och tankar, på så sätt fick vi djupare svar än 

om vi hade valt att göra en strukturerad enkätundersökning. Svaren vi fick på enkäterna 

liknade varandra och ibland förstod vi inte vad pedagogerna menade med sina svar, vi 

saknade därför att ställa följdfrågor till deltagarna. När bortfallet sedan blev för stort 

bestämde vi oss för att komplettera med intervjuer, där fick vi chansen att ställa 

följdfrågor till pedagogerna som vi tidigare inte kunde göra. Vi ser att intervjuerna gav 

utförligare svar än vad vår enkätundersökning gjorde, det var viktigt för vår studie att vi 

använde oss av båda metoderna för att ta del av pedagogernas åsikter. I efterhand inser 

vi att det hade varit bättre att enbart ha flera intervjuer för att minska bortfallet och få 

mer data att analysera. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Vår studie visar vad begreppet inflytande innebär för pedagogerna. Trots att författarna 

skriver att inflytande är ett stort och svårtolkat begrepp så har svaren från intervjuerna 

och enkäterna visat att pedagogernas svar har liknat varandra. Pedagogerna anser att 

begreppet inflytande innebär att barnen har rätt att få vara med och påverka beslut i 

förskolans vardag, vilket även Arnér (2006, 2009) anser att inflytande innebär, att 

barnen har rätt att påverka i förskolans verksamhet på ett synbart sätt. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2001, 2003) säger att barnen ska få vara med i diskussioner 

genom att ställa frågor och bli lyssnade på av pedagogerna.  

Bli lyssnade på var även ett ord som pedagogerna använde för att förklara begreppet 

inflytande. Pedagogerna anser att de vuxna måste lyssna på barnens röst, vi ställer oss 

frågande till vad det innebär att få sin röst hörd. Utifrån pedagogernas svar innebär det 

att barnen ska få uttrycka sina tankar om vad som känns bra och vad som känns dåligt. 

Barnen ska känna att de kan komma med nya idéer och att pedagogerna fångar upp  och 

bygger vidare på dem. För att kunna vara delaktig i beslutsprocesser anser vi att barnen 

först måste få möjlighet att träna på att uttrycka sina tankar och åsikter, det är svårt att 

fatta beslut och vara delaktig i en diskussion om barnen inte vet hur de ska uttrycka sig. 

Det blir även svårt för pedagogerna att lyssna in barnens åsikter i fall det inte ges 

utrymme för barns röster. Eftersom vår studie visar att barnen måste få göra sin röst 

hörd har vi tittat i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) för att se om den skriver 

någonting om barns röster. Vi ser inget mål eller riktlinje som ordagrant benämner 

barns röst men det finns ett strävansmål som vi anser syftar på barns röster. Det säger att 

förskolan ska se till att barnen utvecklar en förmåga att uttrycka tankar och åsikter, detta 

för att ha en möjlighet att påverka (Skolverket 2010). Detta förtydligar för pedagogerna 
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att barnens röster är viktiga och att det är deras ansvar att utveckla och utmana barnens 

röster för att barnen ska kunna påverka förskolans verksamhet.  

 

En problematik som framkom i vår studie var att pedagogerna har makten att bestämma 

om barnens tankar, åsikter och idéer ska lyssnas på eller inte. Denna makt anser Arnér 

(2006), Arnér och Sollerman (2013), Johannesen och Sandvik (2009) och Ribaeus 

(2014) gör barn osäkra och bidrar till att de inte vågar göra sin röst hörd. Vi anser att det 

är viktigt att reflektera över sin roll som pedagog, hur makten används och vilka 

signaler som sänds ut till barnen. Det är inte självklart att barnens röster blir hörda i 

förskolan, vi anser att det är pedagogernas ansvar att ge barnens röster utrymme och 

därmed följa läroplanens mål. Shier´s modell kan vara ett verktyg för pedagogerna när 

de ska diskutera och utvärdera arbetet med barns inflytande. Modellen kan hjälpa dem 

att få syn på maktrelationerna i förskolan och visar vilket nästa steg i arbetsprocessen 

mot att barns inflytande ska öka. 

 

Pedagogerna som deltog i vår studie och litteraturen som vi har tagit del av beskriver 

begreppet inflytande på liknande sätt. Det som skiljer dem åt är att litteraturen nämner 

begreppet delaktighet i samband med barns inflytande, att barnen ska känna att de är en 

del av en gemenskap. Denna aspekt har inte pedagogerna lyft fram i de svar som vi har 

fått i vår studie. Vi anser detta intressant, vi vet inte varför litteraturen benämner barns 

delaktighet betydelsefull för barns inflytande men inte pedagogerna. Det kanske kan 

vara så att forskarna ser med andra ögon medan pedagogerna vistas i verksamheten 

dagligen och har svårt att sätta ord på sitt dagliga arbete. 

 

Vårt resultat visar pedagogernas åsikter och tankar kring hur arbetet med barns 

inflytande i förskolan ser ut. Vi har inget resultat som visar hur det går till i praktiken, 

för att få reda på det måste observationer genomföras kontinuerligt. Vårt intresse under 

studiens gång har varit att ta del av just deras åsikter och det vi har sett i vår studie är att 

pedagogerna menar att det är viktigt att ta vara på barnens intressen och åsikter för att 

de ska ges inflytande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2001, 2003) skriver att det är 

när pedagogerna lyssnar och tolkar barnens handlingar som de kan förstå vilka behov 

och intressen barnet har och sedan planera verksamheten utifrån dessa. Det belyser även 

pedagogerna, genom att vara lyhörda och lyssna på barnens önskemål, åsikter och 

tankar kan de se deras behov och intressen. Detta visar att pedagogerna tar ställning till 

den didaktiska frågan hur. De lyssnar och är lyhörda för att barnen ska ges inflytande, vi 

anser att didaktik i förskolan handlar om pedagogers förhållningssätt som i sin tur 

påverkar hur de undervisar. Arnér (2006,2009) skriver att barnen inte automatiskt ges 

inflytande för att pedagogerna lyssnar på barnen, de måste intressera sig i den 

information de får från barnen för att de ska ges inflytande. Vår tolkning är att 

pedagogerna är medvetna om detta då de beskriver för oss att de måste arbeta nära 

barnen för att kunna ställa frågor och kunna utmana barnens intressen och åsikter. 

 

Vi har reflekterat över vad Johannesen och Sandvik (2009) skriver om att pedagogerna 

tolkar det barnen uttrycker utifrån sina egna tankar och värderingar när de lyssnar på 

barnen, pedagogerna måste medvetet arbeta med att lägga sina egna värderingar åt sidan 

för att för att förstå vad barnet uttrycker. Det är svårt att koppla bort sina egna tankar 

och värderingar, men är pedagogerna medvetna om att de ständigt tolkar utifrån sig 

själva kan det vara lättare att byta perspektiv. Utifrån vad vår studie visar är vår 

uppfattning att lyssnandet i förskolan inte är problematiserat mer än att det fattas tid till 

samtal. Som pedagogerna och forskning visar planeras förskolans verksamhet utifrån 

det pedagogerna har lyssnat in, detta beskriver de som ett slags inflytande. Gör 



 

18 

 

pedagogerna ständigt sin egen tolkning när de lyssnar på barnen kanske det inte är 

barnens intressen, tankar och åsikter som styr verksamheten på ett påtagligt sätt. Vi 

anser att inflytande inte enbart kan handla om att lyssna på barnen utan pedagogerna bör 

även erbjuda barnen att få vara med i beslutsprocesser, där barnens tankar och åsikter 

påverkar besluten här och nu. Arnér (2006, 2009) sammanfattar våra tankar kring detta, 

hon menar att pedagogerna måste reflektera över sitt förhållningssätt och över det 

förgivettagna, våga se verksamheten ur olika perspektiv för att barnen ska ges 

inflytande i större utsträckning.  

 

Pedagogerna och litteraturen som vi har använt oss av i vår studie samt förskolans 

läroplan betonar att förskolan ska vara en verksamhet där barnen utvecklar sina 

demokratiska värden. Studien visar att det är betydelsefullt att barnens ges inflytande i 

tidig ålder. I ett demokratiskt samhälle ses alla människor som lika mycket värda och 

alla har rätt att vara med att påverka beslut. Pedagogerna belyser att inflytande ger 

barnen möjlighet att påverka sin situation vilket gör att de känner sig betydelsefulla och 

att alla individer i förskolan behövs. De menar att inflytande leder till att alla får känna 

sig sedda och hörda, detta för att det ska bli en så bra verksamhet som möjligt. Men det 

är inte alltid lätt att se varje individ, dokumentation är ett redskap som pedagogerna 

menar att de använder för att få syn på varje barn och att det sedan kan användas som ett 

reflektionsredskap.  

 

Förskolans läroplan säger att förskolan ska vara en demokratisk miljö. Vi ställde därför 

frågan till pedagogerna hur de förhåller sig till de mål som står i läroplanen gällande 

inflytande, en pedagog lyfte fram problematiken som även Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide (2011) tar upp. Varje pedagog kan tolka läroplanen olika 

utifrån sina egna värderingar och det finns inga metoder för hur målen ska uppnås. 

Därför är det viktigt som pedagogerna säger att vid planeringstillfällen diskutera vad 

inflytande innebär och hur de gemensamt ska arbeta mot målen. Detta gör att 

pedagogerna ständigt måste uppdatera sig och prata med varandra i arbetslaget men 

även reflektera över vad begreppet inflytande och läroplanens mål betyder för den 

enskilda pedagogen. Vi anser att det är betydelsefullt att pedagogerna får ta del av 

forskning och gå på utbildningar. Där kan pedagogerna få chansen att diskutera 

tillsammans med andra och ta del av deras tankar, åsikter och arbetssätt. Det kan vara 

svårt att omvandla teori till praktik, får pedagogerna möjlighet att problematisera 

praktiken i förhållande till teori tillsammans med andra kan det underlätta och utveckla 

arbetssätten. Som vi tidigare nämnt anses inflytande som ett stort och tvetydligt 

begrepp, men vi kan tycka oss se att den största utmaningen med barns inflytande är hur 

pedagogerna ska arbeta för att barnen ska ges inflytande. Pedagogerna i vår studie anser 

att de arbetar med att lyssna, vara lyhörd och ta tillvara på barnens intressen. När vi 

ställde frågan i vilka situationer som detta sker visade det sig att pedagogerna nämnde 

liknande situationer.  

 

Samlingen, matsituationen och påklädningen är de situationer som pedagogerna säger 

att barnen har inflytande över. I samlingen och matsituationerna visar vår studie att 

pedagogerna anser att barnet själv bestämmer hur aktivt de vill vara i samtalen som sker 

i dessa situationer. Vid påklädningen får barnen chansen att prova sig fram till vilka 

kläder de ska ha på sig och pedagogerna låter barnen fatta egna beslut. Samtidigt som 

pedagogerna anser att barnen får vara med och påverka så är de medvetna om att det är 

utifrån de ramar som pedagogerna redan skapat. Westlund refererad i Riddersporre och 

Persson (2010) kallar det för skendemokrati, då barnen tror att de har möjlighet att 

påverka verksamheten men det saknar egentligen reell betydelse. Vi kan koppla detta 
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mer konkret till matsituationen där pedagogerna anser barnen ges möjlighet att välja om 

barnen vill dricka mjölk eller vatten, eller vid påklädningen då det kan välja mellan att 

ha på sig mössa eller keps. Emilson (2007) skriver att det är svårt för barnen att förstå 

att de förväntas välja mellan olika alternativ och sedan bli nekade, till exempel när 

barnet får välja mellan mössa eller keps. Pedagogerna har redan förbestämt vilka regler 

och ramar som gäller för denna situation, vi anser att pedagogerna sänder ut tvetydiga 

signaler som gör det svårt för barnen att veta hur de ska förhålla sig. 

Pedagogerna bör reflektera över sin maktposition i förhållande till barnen och hur det 

påverkar barnens möjligheter att vara med och påverka på ett påtagligt sätt. Enligt 

Westlund (2011) minskar barnens möjligheter till inflytande om klassificeringen och 

inramningen är stark. Präglas däremot lärarkontrollen av lekfullhet och känslomässig 

närvaro ges barnen större möjlighet till inflytande. Arnér och Tellgren (2006) skriver att 

det är svårt att förändra den maktrelation som finns i förskolan. I enlighet med Arnér 

och Sollerman (2013) anser vi att så länge pedagogerna är medvetna om sin 

överordning kan de aktivt arbeta med att skapa respektfulla relationer med barnen. Vi 

tänker oss att pedagogerna istället för att säga nej på en gång samtalar tillsammans med 

barnen och använder de didaktiska frågorna som grund, detta för att ge barnen möjlighet 

att uttrycka sina tankar och åsikter. För oss är det en relation som bygger på respekt när 

pedagogerna låter barnen argumentera och samtidigt ger barnen möjlighet att utveckla 

sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi menar inte att barn och vuxna bör ha 

lika stor makt över verksamheten, pedagogerna bär på mer livserfarenheter och bör 

därför ta ett större ansvar. Det vi menar är att pedagogerna inte får missbruka sin makt 

gentemot barnen. Det är viktigt att pedagogerna reflekterar över sitt ansvar och sin 

pedagogiska roll för att få syn på hur maktrelationerna påverkar barnens möjlighet till 

inflytande i verksamheten. 

Det vi har uppmärksammat och ställer oss frågande till är att pedagogerna endast nämnt 

fasta rutiner när vi frågat dem i vilka situationer barnen har inflytande. Vi är förvånade 

över att de inte nämnde den fria leken men det kanske beror på att den inte ses som en 

specifik situation. Pedagogerna anser att de fasta rutinerna tar upp mycket tid av 

förskolans verksamhet, detta kan vara en annan anledning till varför de endast benämnt 

rutinsituationer.  

Emilson och Folkesson (2006) anser att det är ovanligt att föra dialoger i förskolan där 

barn och vuxna tar lika mycket initiativ, vår studie visar att det beror på att pedagogerna 

i förskolan känner att det fattas tid. Pedagogerna som deltog i vår studie menar att de 

ofta känner sig stressade och otillräckliga, det är svårt att lyssna och tillgodose barnens 

önskemål och intressen när barngrupperna är stora eller när det fattas material. 

Pedagogerna anser att det är lättare att lyssna till varje barn när barngruppen är indelad i 

mindre grupper. Att dela barngruppen anser vi är nödvändigt och betydelsefullt i arbetet 

med barns inflytande, det ger barnen större möjlighet att göra sin röst hörd vilket i sin 

tur ger dem större möjlighet att påverka sin situation på ett påtagligt sätt. Det blir även 

lättare för pedagogerna att utmana och tillgodose barnens behov och intressen. Vi 

förstår problemet med stora barngrupper och för lite personal men det är som 

pedagogerna själva säger deras ansvar att vara positiva och se möjligheter.  

 

Pedagogerna i vår studie har matsituationen, samlingen och påklädningen som 

gemensamma situationer, för att barnen ska ges inflytande.  Majoriteten av pedagogerna 

anser att de bör lyssna och vara lyhörda. Det framstår som att pedagogerna i vår studie 

har liknande åsikter gällande barns inflytande i förskolan som den forskning och 

litteratur vi tagit del av. . Oavsett om pedagogerna har åsikter kring ämnet och anser sig 
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arbeta med detta menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) att barnen bör ha 

större inflytande över förskolans verksamhet än vad de verkar ha just nu. För att detta 

ska bli möjligt anser vi att pedagogerna måste reflektera över sina föreställningar om i 

vilka situationer barnen ska ges inflytande över och hur det ska arbeta för att lyckas med 

det. 

5.3 Diskussion utifrån Sheir´s modell 
 

Tanken med detta är att försöka undersöka var pedagogerna befinner sig i Sheir´s 

modell, vi har utgått från resultatet och vår resultatdiskussion. Vi vill tydliggöra det för 

att pedagoger, forskare och andra befattningshavare som arbetar med att utveckla 

förskolan ska se hur de kan arbeta och forska vidare för att arbetet kring barns 

inflytande ska utvecklas. Diskussionen handlar om pedagogernas generella åsikter, vi är 

medvetna om att vår tolkning inte är någon sanning och att pedagogerna som deltagit i 

vår studie kan befinna sig på olika nivåer.  

 

Vi anser att pedagogerna uppfyller nivå ett som innebär att pedagogerna lyssnar på 

barnen eftersom de arbetar nära dem och ställer frågor. Pedagogerna anser att det är 

barnens rättighet att göra sin röst hörd och att pedagogerna lyssnar på dem, på så sätt 

menar vi att detta är en policy som finns i förskolorna som vår studie har berört och som 

uppfyller sista steget i nivå ett. Nivå två handlar om att pedagogerna ska stödja barnen i 

att uttrycka sina tankar och åsikter, pedagogerna anser att de stödjer barnen genom att 

lyssna på dem och ta vara och bygga vidare på deras åsikter och idéer. Vi kan inte 

konstatera att pedagogerna har en rad av idéer och aktiviter som hjälper barnen att 

uttrycka sina tankar och åsikter, vi kan därför inte säga att denna nivå är helt uppfylld. 

Men det vi ser är att pedagogerna uppfyller nivå tre som innebär att ta hänsyn till 

barnens synpunkter. Studien har gett oss två konkreta exempel, ett där pedagogen ändrar 

samlingens planering efter barnens intressen. Det andra exemplet är där barnens 

intressen för matematik styr innehållet i verksamheten. Nivå tre efterfrågar en policy där 

barnens åsikter har betydelse för verksamheten. Vi menar att pedagogerna uppfyller 

denna policy eftersom de anser att barnens tankar och åsikter måste respekteras för att 

det ska bli en miljö i förskolan där alla känner sig sedda och hörda. Vi anser att 

pedagogerna är redo att låta barnen vara med i beslutsfattandet eftersom de menar att 

barnen ska få vara med och påverka sin dag i förskolan. Detta innebär att pedagogerna 

uppfyller steg ett på nivå fyra, vi kan dock inte se att pedagogerna uppfyller hela nivån 

eller nivå fem som är den sista nivån.  

 

Utifrån Sheir´s modell tolkar vi att barnens åsikter tas hänsyn till. Pedagogerna bör 

arbeta vidare med att involvera och ge barnen ansvar över beslutsfattandet för att 

uppfylla Sheir`s modell. Tittar vi på bilden av Sheir´s modell (s.13) kan vi se att 

pedagogerna inte följer den steg för steg utan uppfyller dem i olika ordning. Detta kan 

bero på att pedagogerna befinner sig på olika nivåer beroende på situationer och 

sammanhang (Sheir, 2001). Vi kan se att pedagogerna behöver vidare utbildning och 

idéer kring hur de ska involvera barnen i beslutsprocessen, även mer forskningen om 

hur barn och vuxna kan dela makten och ansvaret över beslutsfattandet behövs för att 

utveckla arbetet med barns inflytande. 

5.4 Förslag till vidare forskning och slutord 
 

Vår studie har bidragit med att synliggöra pedagogers åsikter och tankar kring barns 

inflytande i förskolan. Studien visar att pedagogerna på olika förskolor har liknande syn 
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på begreppet och hur de kan arbeta för att ge barnen inflytande. Den har även visat att 

litteraturen och pedagogerna har liknande syn på vad inflytande kan innebära. Det anser 

vi är viktigt att belysa eftersom det gör forskning och litteratur lättare att använda i 

praktiken. Men hur arbetar pedagogerna i den dagliga verksamheten? Vi vet att det är 

lätt att säga en sak, men gör pedagogerna det sedan i praktiken? Det hade därför varit 

intressant att göra en etnografisk studie. Det är skrämmande att pedagogerna i vår studie 

enbart benämner matsituationen, samlingen och påklädningen som situationer där 

barnen har inflytande, därför anser vi att dessa situationer vore intressanta att observera 

och analysera ytterligare för att problematisera och utveckla synen på barns inflytande. 

Vi vill avsluta med att citera en pedagog som belyser vikten av att ständigt reflektera 

och diskutera om barns inflytande i förskolan: 

 
Om man inte håller diskussionen vid liv om barnens inflytande kan det blir hur 

vuxenfokuserat som helst. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Till pedagogerna på XXX förskola! 

Hej. 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som läser till förskollärare. Vi är nu inne på 

vår sista termin och ska skriva examensarbete inom didaktik på 15 högskolepoäng. 

Syftet med vårt arbete är att titta närmare på barns inflytande i förskolan. 

Intresset för inflytande i förskolan har väckts hos oss under vår utbildning, vi anser att 

det är ett viktigt ämne och vill därför fördjupa oss i detta. Läroplanen för förskolan 

kommer att ligga till grund för vårt arbete då den synliggör det demokratiska mål 

förskolan ska sträva efter. Vi skulle vilja ta del av ert förhållningsätt och era 

erfarenheter, vi undrar därför om ni pedagoger vill svara på vår enkätundersökning? Er 

medverkan är frivillig och ni kan avbryta er medverkan när ni vill.  

Svaren från enkäterna kommer av etiska skäl behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

förskolan eller kommunen inte kommer nämnas i arbetet.  

Om ni vill delta i vår enkätstudie vore vi tacksamma om ni meddelade detta snarast via 

e-post. Har ni några frågor kontakta gärna oss. 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Nylander   Emelie 

GrenOfk11nnr@student.hig.se  Ofk11egn@student.hig.se 

Handledare: 

Cresantus Biamba 

Cresantus.biamba@hig.se 

Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning 
 

Hej!  

Tack för att du vill vara med på vår enkätundersökning. Ditt svar kommer att ha en stor 

betydelse för vårt examensarbete.  

Syftet med vårt arbete är att titta närmare på inflytande i förskolans verksamhet samt få 

en bredare förståelse för begreppet inflytande. 

Nedan har vi formulerat tio frågor och för att få ta del utav dina tankar så ber vi dig att 

motivera ditt svar, med andra ord undvik att svara enbart ja eller nej. Vi har lämnat 

utrymme under varje fråga, räcker inte detta går det bra att skriva på baksidan av 

papperet. Enkäten är helt anonym, så varken ditt eller förskolans namn behöver anges. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Gren & Natalie Nylander 
Högskolan i Gävle 
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1. Vad betyder begreppet inflytande för dig? 

 

 

 

 

 

2. Hur arbetar du för att ge barnen inflytande? 

 

 

 

 

3. När har barnen inflytande i verksamheten? 

 

 

 

 

 

4. När har de vuxna inflytande i verksamheten? 

 

 

 

 

 

5. Hur arbetar ni i arbetslaget för att uppfylla läroplanens mål gällande inflytande? 

 

 

 

 

6. Anser du att barnens röst har lika stor påverkan som de vuxnas i den dagliga 

verksamheten? Motivera ditt svar. 

 

 

 

 

 

7. Finns det något som hindrar dig/er  att ge barnen inflytande? 
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8. Varför är inflytande i förskolan viktigt? 

 

 

 

 

 

 

9. Kan inflytande i förskolan vara problematiskt? 

Motivera ditt svar. 

 

 

 

 

10. Övriga åsikter: 
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Bilaga 3 
 

 

                         Intervjuguide 

 Vad betyder begreppet inflytande för dig? 

 

 I vilka situationer anser du att barnen har inflytande? 

 

 När upplever du barns inflytande problematiskt?  

 

 Anser du att barnens röst har lika stor påverkan som den vuxnas i den 

dagliga verksamheten? Motivera!  

 

 Hur anser du att maktrelationen ser ut mellan barn och vuxna på 

förskolan?  

– Finns det någon? 

– Påverkar detta barnens inflytande?  

 

 Kan du ge något tips på hur man planerar aktiviteter/verksamheten så att 

barnen ges möjlighet till inflytande? 

 

 Hur ser du på läroplanens mål gällande inflytande och hur jobbar 

arbetslaget för att uppnå dessa mål? 

 
 


