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Sammanfattning  

 
Förskollärare ska enligt förskolans läroplan arbeta med barns inflytande. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med inflytande samt hur de 

uppfattar begreppet inflytande. Studien presenterar litteratur och tidigare forskning 

kring barns inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv.  I den tidigare forskningen 

kan man utläsa att inflytande är någonting som förskollärarna vill arbeta aktivt med. Det 

framkommer även att en del förskollärare är rädda för att ge inflytande för att de tror att 

barnen bör bestämma allt. 

Utifrån studiens syfte valdes intervju och observation som metoder för insamling av 

data. För att få erfarenheter kring intervjuteknik utfördes en pilotstudie. Den bidrog till 

kunskap kring intervjuteknik samt vidareutveckling av de färdigformulerade 

intervjufrågorna.  Samanlagt utförde vi sex intervjuer med sex olika förskollärare, samt 

observerade femton aktiviteter.  

I resultatet framkommer förskollärarnas uppfattning av begreppet inflytande samt de 

likheter och skillnader kring hur förskollärarna ger barnen möjlighet till inflytande. De 

flesta förskollärare ger barnen återkommande möjligheter att påverka sin vardag medan 

några förskollärare anser att barnen får sitt inflytande genom den fria leken samt de 

planerade aktiviteter som förskollärarna genomför.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle behöver vi som individer dagligen fatta beslut som berör vår vardag. 

Att få vara med och påverka är en rättighet som medborgare har. Genom att vara med 

och påverka, får vi som vuxna utöva inflytande över hur våra liv kan utformas. Som 

demokratiska medborgare innebär det att ta ansvar för våra beslut samt ta följderna av 

våra handlingar. Att påverka sin vardag borde vara en självklarhet för alla, även om det 

finns mycket som vi inte kan påverka så har vi ändå möjligheter till det inom vissa 

givna ramar. Inflytande är något som uppmärksammas i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). 

Eftersom det i läroplanen framhålls att inflytande ska genomsyra verksamheten behöver 

den utformas så att barn ges möjlighet att påverka sin vardag. Förskollärarna ska därför 

arbeta så att barnen får ha inflytande i förskolans verksamhet, det vill säga att barnen 

ska få vara med och fatta besluta i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

framgår det att förskollärarna ska arbeta för att barnen ska får ett reellt inflytande i 

förskolans verksamhet. 

Att arbeta för att barn ska ges inflytande är inte alltid okomplicerat vilket vi upptäckte 

under vår verksamhetsförlagda utbildning. Det var i samband med det som vårt intresse 

för barns möjlighet till inflytande väcktes. Vi har reflekterat och diskuterat över de 

skillnader vi erfarit avseende föreskollärares arbete med inflytande. Vid en av våra 

VFU-förskolor ges barn möjlighet att medverka när förskollärarna ska fatta vissa beslut 

som rör den dagliga verksamheten. Vid den andra VFU-förskolan har barnen inte 

samma möjligheter till inflytande utan kanske tillfrågas ibland och då är det inte ett 

reellt inflytande. Olikheterna kring inflytande väckte vårt intresse att närmare studera 

hur förskollärare arbetar med barns inflytande i förskolan.  

Förskolläraren ska medvetet arbeta utifrån barnens olika behov och ge varje barn 

möjlighet att påverka verksamheten. När förskollärare ska utforma verksamheten som 

ska ge barn dessa möjligheter är såväl didaktiska som etiska överväganden viktiga. Som 

stöd för de didaktiska överväganden de måste göra kan didaktikenshuvudfrågor Vad?, 

Varför?, Hur? användas (Svedner & Säfström, 2000). Förskollärarna bör arbeta med de 

olika frågeställningarna i samtalet med barnet och i planeringar i arbetet. Genom att 

förskolläraren svara barnen med en motfråga får förskolläraren en bredare grund att ta 

ett eventuellt beslut på. Etiska överväganden kan innebära att de är medvetna om och tar 

hänsyn till att en del barn vill vara med och bestämma medan andra är försiktiga och 

behöver förskollärarnas stöd. Eftersom alla barn bör ges möjlighet till inflytande så 

måste de didaktiska valen utgå ifrån de olika barnens behov och möjligheter att påverka. 

Det innebär att barnen ska ha rätt till delaktighet i förskolan och genom att de får 

inflytande ska även barnen lära sig ta ansvar för sina handlingar. Förskollärare utformar 

ramar för att verksamheten ska fungera och utifrån dessa ramar har barnen möjlighet att 

utöva inflytande. Engdahl (2014) hävdar att det är pedagogerna i verksamheten som 

formulerar reglerna i barnens vardag. Reglerna styr de förutsättningar som ger barnen 
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möjlighet till inflytande, dock ska inte barnen tvingas att ta ansvar som de inte önskar 

eller har mognad till, så därför är både didaktiska och etiska överväganden av betydelse. 

Emilson (2007) pekar också på att lärarens kontroll är en bidragande faktor till barns 

inflytande. Mängden inflytande beror på hur mycket förskolläraren väljer att släppa 

kontrollen.  

 

För att barnen ska våga prova sitt inflytande gäller det att de tar plats där inflytande kan 

utövas och genom inflytande utvecklar barnen sin självkänsla. Självkänslan stärker 

barnen genom att det ger barnen möjlighet att få påverka. Det är av stor vikt att 

förskollärare ser till det enskilda barnets behov så att de får möjlighet att nyttja 

utrymmet och känna sig bekräftade i förskolan. Johnson (2003) hävdar att barn ska få 

bekräftelse på sin närvaro genom att de får vara delaktiga. Genom delaktigheten kan 

barnens självkänsla stärkas, vilket är viktigt att ha när barnen ska vara med och påverka. 

Förskollärarnas arbete med barns inflytande har en bredare betydelse än att bara tillåta 

barnen påverka aktiviteterna. Barnen ska ha möjlighet att påverka förskollärarnas 

arbetssätt samt verksamhetens utformning, att arbeta med inflytande gynnar 

utvecklingen hos varje enskilt barn. 

1.1 Förskolans styrdokument  

I detta avsnitt vill vi belysa två viktiga styrdokument för den svenska förskolan, 

barnkonventionen (UNICEF, 2009) och förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Dessa 

styrdokument ger ramar för hur förskoleverksamheten kan utformas när det gäller barns 

inflytande. Barnkonventionen är inte en lag ännu men ett betydelsefullt dokument och 

något som förskollärare bör förhålla sig till. 

I barnkonventionen (UNICEF, 2009) sammanfattas barnens rättigheter, alla sorters 

rättigheter är lika viktiga. Barnkonventionen tar upp att alla barn har samma värde och 

att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Genom att ge barnen möjlighet till 

inflytande värdesätter vi barnens kompetens och ser till barnets bästa. Alla barn har rätt 

att uttrycka sina tankar och åsikter samt ska vuxna lyssna och respektera dem. Genom 

att alla barn blir hörda oavsett bakgrund diskrimineras inte barnen utifrån vilka de är 

och vad de kan, vilket bidrar till att barnen får möjlighet att påverka sin vardag. Den 

barnsyn som uttrycks i Barnkonventionen genomsyrar även förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010).  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp att verksamheten ska vara trygg, rolig, 

lärorik samt lägga grunden för barns livslånga lärande. För att förskollärarna ska kunna 

forma verksamheten utifrån dessa kriterier behöver barnen få möjlighet att vara med om 

att påverka utformningen av verksamheten. Alla barn ska få en känsla av att vara en 

tillgång i gruppen samt att få uppleva tillfredsställelse av att få göra framsteg. När barn 

blir medvetna om att de är med och påverkar kan de känna att de är en tillgång i leken 

och verksamheten. Verksamheten ska formas av det lustfyllda lärandet som skapas 

genom leken. Genom att använda kunskapen om barns intressen och deras inflytande 

kan förskollärarna använda leken på ett medvetet sätt som gynnar barns möjligheter till 

inflytande. När barn får påverka leken kan de bearbeta sina känslor, erfarenheter och 
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upplevelser. Förskollärarnas arbetssätt ska inkludera barns möjligheter att påverka i 

olika situationer och ta tillvara barns vilja att ta ansvar (a.a). I förskolans läroplan finns 

det flera mål som belyser att arbetslaget i förskolan ska arbeta så barnen får inflytande. 

Läroplanen för förskolan tar upp att arbetslaget ska: 

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och 

utöva inflytande i förskolan, 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, 

 ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv 

och för samvaron i barngruppen, 

 verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten, och  

 förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

(Skolverket, 2010, s.12). 

  

Dessa punkter visar på vad arbetslaget i förskolan ska arbeta för, att ge barnen en större 

möjlighet till inflytande. Genom att arbeta med inflytande lär sig barnen bland annat att 

ta ansvar. 

1.2 Problemformulering 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att barn lär sig utöva inflytande för att de ska bli 

goda och demokratiska medborgare. Utifrån ett barnperspektiv är det också av betydelse 

att ges möjlighet att påverka vardagen i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 

2010) finns det mål som förskollärare ska sträva efter för att uppnå en god kvalité på 

verksamheten, en bidragande faktor till god kvalité är att barn får möjlighet utöva 

inflytande. Inflytande är ett ord som återkommer genom arbetet. Ordet inflytande 

betyder möjlighet att påverka (Svenska akademien, 2006). Av den anledningen kommer 

vi även att använda oss av orden påverka och bestämma som alternativa ord till 

inflytande. I studien betyder ordet möjlighet till inflytande, även möjlighet att bestämma 

och möjlighet att påverka. Ordet möjlighet betyder utförbarhet och tänkbarhet (Svenska 

akademien, 2006). Ordet möjlighet betyder i studien chans att påverka, tillfällighet att 

påverka och genomförbart. 

Vi ser barns inflytande som ett dilemma i förskollärarnas arbete, förskollärarna ska 

utforma en verksamhet med ramar som ska kunna ge barnen möjlighet att påverka. Å 

andra sidan ska förskollärarna ha kontroll för barns säkerhet och trygghet samtidigt som 

de ska kunna ge barnen möjlighet att bestämma i verksamheten. I läroplanen 

(Skolverket, 2010) står det att förskollärarna ska ge barnen rikligt med inflytande 

genom förskollärarnas arbetssätt och i verksamheten. I studien kommer vi att belysa 

begreppet inflytande och hur förskollärarna arbetar kring inflytande för att leva upp till 

strävansmålen i förskolans läroplan (a.a.).  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och fördjupa kunskapen om hur förskollärarna kan 

arbeta med inflytande. För att få en förståelse för hur förskollärarna uppfattar inflytande, 

är det viktigt att undersöka vad inflytande betyder för den enskilde förskolläraren. Vi 

har valt att studera hur förskollärare utformar verksamheten för att ge barn inflytande i 

vardagen och därmed är de didaktiska och etiska val de gör av intresse. Studiens syfte 

avgränsas med följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar förskollärare begreppet inflytande? 

 Hur arbetar förskollärarna med barns inflytande? 
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2 Barns inflytande i förskolan 

I detta kapitel redovisas våra sökvägar till att finna relevant litteratur samt vetenskapliga 

artiklar i vårt valda fokusområde. Därefter presenteras ett avsnitt med fokus på 

inflytande och delaktighet, sedan lyfts förskollärarnas förhållningssätt. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

För att få kunskap om hur vårt valda fokusområde kan förstås inom forskningsfältet, har 

vi gjort databasökningar och artikelsökningar via Libris, Eric (EBSCOhost). Vi har 

också genomfört sökningar i DiVA. Sökningarna strukturerade vi med hjälp av stjärnor, 

*barn*. Nyckelorden som används är på svenska och engelska, som barn, inflytande, 

delaktighet, förskola, påverka, makt, möjligheter, impact, influence, early samt 

preschool. Orden har kombinerats med varandra exempelvis barn och inflytande, barn 

och delaktighet. När vi sökt i exempelvis databasen Eric har vi markerat full text, peer 

reviewed. Vid den första sökningen använde vi ordet influence och fick 44828 träffar, 

för att begränsa urvalet av artiklar lade vi till ordet preschool och det resulterade i 1472 

träffar. Det gav fortfarande många träffar, vi valde att begränsa antalet genom att 

koncentrera oss på artiklar från senaste decenniet. Det gav oss 999 forskningsartiklar. 

För att få ner antalet ytterligare valde vi att lägga till ordet early till de befintliga orden. 

Det gav oss 638 träffar, där valde vi att stanna i sökandet. Vi ögnade igenom de tio 

första sidorna efter artiklars namn som kändes relevanta inom vårt forskningsfält. Sista 

steget blev att läsa de artiklar vi valt och sedan bestämma om artikelns innehåll var 

betydelsefull för vår studie. 

2.1 Inflytande och delaktighet 

Begreppen inflytande och delaktighet är nära besläktade med varandra men har ändå 

olika betydelser. Emilsson (2007) beskriver ordet inflytande som en viktig del av ordet 

delaktighet, ordet delaktighet innebär att delta och att inkludera. Emilsson har avgränsat 

ordet inflytandes betydelse, till att ordet inflytande innefattar att göra val, ta initiativ och 

att göra sig hörd. Även Engdahl (2014) beskriver barns inflytande som de tillfällen då 

barn har möjlighet att använda sig av påverkan medan ordet delaktighet tolkas att ingå i 

samt att tillhöra ett sammanhang. Arnér (2009) menar även att inflytande och 

delaktighet är två begrepp som används parallellt med varandra, både i forskning och i 

vardagligt tal inom förskolans verksamhet. Arnér har valt att tolka begreppet inflytande 

som det som sker när förskollärarna ger barnen möjlighet att på ett enkelt sätt påverka 

sin vardag. Samtidigt som förskollärarna kan vara förberedda med planerade aktiviteter 

måste de även vara villiga att göra förändringar i sin planering utifrån barnens intresse 

och idéer. Jonsson (2011) beskriver att förskollärarna bör fånga lärandestunden, genom 

att vara flexibel i sin planering. Förskollärarna måste vara med i nuet och med snabba 

didaktiska val fånga upp tillfällen i verksamheten som ger möjlighet till lärande. 

Westlund (2010, i Riddersporre & Persson 2010) menar att en del förskollärare upplever 

att de förlorar sin kontroll över verksamheten när de ska ge barn inflytande över det 

förutbestämda. Förskollärarna i Westlunds studie upplever att de inte kan planera 

aktiviteter om barnen skulle få ha inflytande i aktiviteterna. Efter att förskollärarna 
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diskuterat vad inflytande är samt hur barns inflytande kunde sammanflätas i den 

planerade verksamheten upplevde förskollärarna att deras kontroll inte försvann. De 

lärde sig att fånga upp barnens spontana intressen i den pågående verksamheten. Genom 

att pedagogerna fick större kunskap om inflytande och delaktighet blev de bättre 

utrustade för att ge barnen möjligheten att påverka verksamhetens utformning. 

Sammanfattningsvis kan inflytande i förskolan förstås som att barn bör ges möjlighet att 

påverka genom att göra val, ta initiativ och att göra sig hörda. 

2.2 Förskollärarnas förhållningssätt  

Studiens fokus på hur förskollärare förhåller sig till barns inflytande medför en 

värdering av deras förhållningssätt. Emilsson (2007) menar att det är förskollärarnas 

förhållningssätt till barnen som bestämmer hur stor delaktighet och inflytande barnen 

får ha i förskolans verksamhet. Emilsson har undersökt barnens inflytande under 

cirkeltiden. Cirkeltiden benämns även som samling på förskolan, det är den tiden 

barnen samlas i en cirkel för en lärarledd stund. Förskolläraren upprätthåller kontrollen 

genom att komma nära barnets perspektiv, vara uppmärksam och samtala med barnen 

med en lekfull röst, i samband med det blir de givna ramarna tydliga för barnen. Detta 

gäller förstås inte bara vid samlingar utan i olika situationer i förskolan. Förskolläraren 

kan ha en tydlig lärarkontroll utan att begränsa barnens inflytande. Det är hur 

förskolläraren använder sin kontroll som avgör hur och i vilken mängd barnen får ha 

inflytande. Engdahl (2014) å sin sida menar att det är förskollärarna som utformar 

reglerna som styr barnens vardag. Utifrån dessa regler får barnen möjlighet att påverka 

och vara delaktig i utformningen av verksamheten. Engdahl har observerat 

förskollärarna på utegården för att få en förståelse för hur de kan ge barnen inflytande 

och delaktighet. De har funnit att när barnen använder sig av den fria leken på utegården 

går sällan förskolläraren in och avbryter barnens lek. I utemiljön finns det färre regler, 

de förbud som finns har med barnens säkerhet att göra. I utemiljön har barnen också 

större möjlighet att utöva inflytande. Engdahl menar att det är reglerna som 

förskollärarna format som begränsar eller tillåter barnens möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Gemensamt visar Emilsson (2007) och Engdahl (2014) att det är 

förskollärarna som bestämmer möjligheten till inflytande och delaktighet. Författarna 

har olika benämningar på det som bestämmer barnens möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Emilsson (2007) använder sig av ordet lärarkontroll och Engdahl (2014) av 

ordet regler. Lärarkontroll kan variera från förskollärare till förskollärare medan regler 

är de ramar som förskollärarna bestämt. En kombination av regler och stark 

lärarkontroll uppfattar vi som ett fungerande verktyg för att ge barnen inflytande samt 

delaktighet i deras vardag. Bae (2009) refererar till den norska läroplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006) och beskriver hur Norges läroplan belyser att 

förskollärarna ska ta tillvara på barns initiativ och att det påverkar barns möjlighet till 

inflytande i förskolan. Bae (2009) anser att Norges läroplan stärker barns möjligheter 

till att använda sitt inflytande i förskolan. Likt den svenska förskolans läroplan har den 

norska motsvarigheten ett avsnitt som handlar om barns delaktighet, där det framgår att 

förskollärarna ska lyssna på barnen samt respektera barnens åsikter.  
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Genom att förskollärarna lyssnar och respekterar barnen får de verktyg som de kan 

använda för att ge barnen möjlighet till inflytande. Även Barnkonventionen (UNICEF, 

2009) belyser att vuxna ska lyssna och respektera barn som värdefulla individer då det 

är barns rättigheter. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att förskollärarna vid Reggio 

Emilia förskolor dagligen arbetar med barns inflytande och delaktighet. Reggio Emilia 

är inte en metod utan ett förhållningsätt samt ett synsätt som förskollärarna arbetar 

utifrån. Inom Reggio Emiliafilosofin är dokumentation, reflektion och att lyssna på 

barnen några av filosofins grunder (källa1). Åberg och Lenz Taguchi har i sin tolkning 

av filosofin namngett den som Lyssnandes pedagogik. Detta för att författarna menar att 

lyssna på barnen är centralt i förskollärarnas arbetssätt. Genom att lyssna på barnen kan 

förskollärarna utforma verksamheten med inslag som de vet att barnen är intresserade 

av. Till skillnad från Reggio Emiliafilosofin läggs det i Australiens läroplan för 

förskolan större vikt på barns lärande än barnens möjlighet till att få inflytande och 

delaktighet (Theoblad, Danby & Ailwood, 2011). Theoblad et al. har studerat barns 

delaktighet och inflytande. Det är något som inte belyses i styrdokumenten för förskolor 

i Australien. Författarna anser att det beror på att det saknas forskning samt 

undersökningar kring barns inflytande i Australien. Theoblad et al. refererar även i sin 

text till OECD (2001) där författarna lyfter fram Sveriges läroplan för förskolan som en 

av de ledande läroplaner inom barns inflytande och delaktighet. Svenska förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) lägger stor vikt via barns möjligheter till att ha delaktighet 

och inflytanden, barn ska få möjlighet att utvecklas så de så småningom kan vara med 

och påverka samhället på ett demokratiskt sätt. Läroplanens (a.a.) utformning är den 

bidragande faktorn till att barnen i svenska förskolor har möjlighet till delaktighet och 

inflytande. 

Hudson (2012) har forskat i Australien kring barns beslutsfattande. I forskningen 

framkom det att förskollärarna ansåg att barnen skulle få ha inflytande och delaktighet 

men inom vissa gränser. Förskollärarna menar att barnen inte ska få ha inflytande inom 

de områden där det finns en risk att de skadar sig. Hudson kom fram till att 

förskollärarna vill utgå från barnens kompetens när de ger barnen möjlighet till 

inflytande i verksamheten. Förskollärarna vill först bedöma om barnen har rätt 

förutsättningar för att använda sig av sitt inflytande. I det stora hela ansåg lärarna att 

barn skulle få vara barn och inte tvingas växa upp och ta ansvar som att ha inflytande 

kan medföra. Förskollärarna ansåg att de skulle skydda barnen från att mogna tidigare.  

En bidragande faktor är hur förskolans läroplan formar strävansmålen om inflytande 

och delaktighet som förskollärarna ska arbeta efter. Å andra sidan har förskollärarnas 

lärarkontroll samt de regler som existerar inom förskolans givna ramar stor betydelse 

för den mängd inflytande de ger barnen. Sammanfattningsvis verkar det som att 

förskollärares förhållningssätt är den avgörande delen i om och hur barnen får vara med 

och påverka verksamhetens utformning. 

2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Vi har valt att även förhålla oss till barnperspektiv och barns perspektiv eftersom vi 

anser att det är två perspektiv som förskollärarna använder i förskolan. Med dessa 

perspektiv formar förskollärarna barnens möjlighet till inflytande därav vill vi ge en 
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djupare förståelse av begreppen. Ekelund och Dahlöf (2009) tolkar barnperspektiv som 

ett sätt att möta barnet genom att lyssna på varje enskild individ, föra dialoger 

tillsammans med barnet och visa förståelse för barnet livssituation. Att utgå från barnet 

och att acceptera att ”barnet är expert på hur det är att vara just det barnet” (a.a. s.12) är 

ett sätt för förskollärarna att ha ett barnperspektiv. När förskollärare arbetar med ett 

barnperspektiv är det viktigt för dem att vara medvetna om sin makt i verksamheten och 

på vilket sätt det berör barnet och barnets möjlighet att påverka. Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide (2011) menar att barnperspektivet uppmanar vuxna att förstå 

barnens erfarenheter, uppfattningar och handlingar. Barnperspektivet kan ses som ett 

perspektiv där pedagogen tittar ”utifrån och in” på barnet samt vill barnets bästa vid alla 

tillfällen.  

Sommer m.fl. (2011) sammanfattar barns perspektiv som barnets egen förståelse av sin 

omgivning, sin erfarenhet och sin uppfattning. Genom att vara med i sammanhanget, 

lyssna samt förstå barnet kan de vuxna närma sig barns perspektiv och på så sätt få en 

förståelse för barnets syn på sina upplevelser. Författarna hävdar att vuxna måste vara 

medvetna om de yngre barnens förmågor, ur det kan vuxna försöka närma sig ett barns 

perspektiv. Johansson och Samuelsson (2003) beskriver barns perspektiv som barns 

erfarenhet av sin omgivning. Det är barns syfte, kunskap och uttryck som skapar barns 

värld.  

Sammanfattningsvis lyfter vi skillnaderna mellan barns perspektiv och barnperspektiv. 

Har den vuxne ett barns perspektiv menas det att vuxna ser ur ett barns erfarenheter 

medan barnperspektiv är utifrån hur vuxna uppfattar att det är rätt för barnet.  
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3 Metod 

Kapitlet inleds med ett resonemang kring valda metoder, sedan presenteras 

tillvägagångssättet i intervjuer samt observationer. Därefter kommer urval, 

genomförande samt bearbetning och analys av intervjumaterial och 

observationsmaterial. Kapitlet avslutas med avsnittet tillförlitlighet.  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar resonerade vi kring vilka 

undersökningsmetoder som var möjliga att använda. Vi ska undersöka vilka 

uppfattningar förskollärare har av begreppet inflytande och vad de anser behövs för att 

ge barn möjligheter till inflytande. För att nå förskollärarnas kunskaper kom vi fram till 

att vi behövde samtala med förskollärarna kring deras uppfattningar om inflytande. Det 

naturliga valet föll på intervjuer som metod. Vi ville också studera hur förskollärare 

arbetar för att ge barn inflytande i relation till strävansmålen i läroplanen. För att få 

kunskap om hur de arbetar valde vi observation som ytterligare metod. Den tredje 

metoden som vi resonerade om var enkäter, vilket vi valde bort då vi ansåg att de inte 

skulle ge oss fylliga svar. Genom att använda oss av intervjuer med möjligheter att ställa 

följdfrågor samt observationer anser att vi kan få ett fylligare resultat. Vi har valt att 

använda tre begrepp som Vetenskapsrådet (2011) har som riktlinjer, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Tystnadsplikt genom att vi endast diskuterar studiens 

material med berörda personer samt anonymitet genom att vi gett förskollärarna och 

förskolorna fingerade namn. Begreppet konfidentialitet använder vi i samband med hur 

vi förvarar materialet under tiden arbetet pågår. Materialet kommer att förvaras på ett 

USB minne som endast berörda personer har åtkomst till. 

3.1 Urval  

Vi kontaktade en förskolechef för ett förskoleområde i en mellansvensk stad. I samband 

med kontakten mejlade vi ut informationsbrevet (bilaga 1) som sedan skulle ges till 

berörda förskollärare. Förskolechefen gav oss förslag på två förskolor vi som vi 

kontaktade och delgav vårt informationsbrev. De aktuella förskolornas biträdande 

förskolechefer valde ut förskollärare som gav samtycke till att bli observerade och 

intervjuade. Det önskemål vi hade var att alla som vi intervjuade skulle vara utbildade 

förskollärare samt ha både lång och kort erfarenhet inom förskolans verksamhet och 

organisation. Vi valde förskollärare med kort erfarenhet för vi hoppades att de skulle ha 

färsk kunskap kring barns inflytande, eftersom de nyligen har tagit förskollärarexamen 

och därigenom tagit del av nyare litteratur samt forskning. Medan förskollärare som 

arbetat länge har en bred arbetslivserfarenhet och genom det ett annat perspektiv på 

begreppet inflytande.  Detta för att få fylligare svar samt för att det är förskollärarna 

som ska ansvara för att alla barn får rikligt med inflytande i verksamheten. 

Förskolechefen gav oss förslag på vilka förskollärare som var intresserade att delta i vår 

studie. I samband med observationerna hade vi som önskemål att de förskollärare som 

blev intervjuade även skulle bli observerade, dock var det inget krav att delta i en eller 

båda metoderna. För att hålla arbetet hanterbart har vi valt fyra observationer från varje 
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förskola, sammanlagt dokumenterades femton observationer. De åtta observationer som 

presenteras i arbetet är situationer som visar olika möjligheter för barns inflytande. 

3.2 Intervjuer  

Vi påbörjade planeringen av intervjuerna med att utifrån syfte och frågeställning 

formulera intervjufrågor. Innan vi utförde våra intervjuer genomförde vi en pilotstudie 

med två intervjuer. Vi gjorde detta för att träna på intervjutekniken och undersöka hur 

våra frågor fungerade i en intervjusituation och om frågorna skulle ge oss ett rikt 

material. Bryman (2011) menar att det är värdefullt att genomföra pilotstudier både för 

att se hur frågorna fungerar och för att få erfarenhet av intervjuteknik. Genom att vi 

utförde en pilotstudie framgick det att vi måste öva mera på vår intervjuteknik. För att 

arbeta på vår intervjuteknik valde vi att göra två korta intervjuer för att träna på att vara 

tyst när respondenten tänkte. Detta för att ge den intervjuade personen möjlighet att 

tänka efter och utveckla sitt svar. Vi upptäckte även att vi bör ha några underfrågor 

förberedda till huvudfrågorna. Även Bell (2006) hävdar att det är bra att göra en 

pilotstudie för att utvärdera intervjufrågorna samt att få praktisk kunskap intervjuteknik. 

Pilotintervjuerna gav oss cirka åtta minuter inspelat material per intervju. Det är förstås 

inte tillräckligt för att vi skulle få ett lämpligt underlag kring förskollärares arbete med 

barns inflytande. I samband med intervjuerna upptäckte vi även att våra frågor inte gav 

de svar som vi behövde, för att besvara våra forskningsfrågor. Upptäckten fick oss att 

formulera om frågorna och genom att även skicka ut dem till informanterna i förväg var 

vår förhoppning att intervjuerna skulle ge fylligare resultat. För att ta del av 

förskollärarnas uppfattningar av begreppet inflytande och hur de arbetar för att ge barn 

inflytande utfördes intervjuer med sex förskollärare. I samband med intervjuerna valde 

vi att göra ett par etiska överväganden i form av att förskollärarna presenteras med 

fingerade  namn, samt att förskolornas namn inte uttalas i ljudupptagningen för att ge 

förskolorna anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). Det inspelade materialet har enbart 

lyssnats på av oss som utfört studien, för att hålla tystnadsplikten gentemot 

förskollärarna (a.a.).  

Bryman (2011) skriver om semistrukturerade intervjuer, med det menas att frågorna i 

frågeguiden inte behöver ställas i den ordning de är skrivna samt att underfrågor som är 

relevant till huvudfrågan kan ställas. Vi har arbetat på detta sätt för att få ett flytande 

samtal med ett fylligare svar från respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att interjuver är som ett samspel, i samtalet ska intervjuaren fånga upp 

kunskapen som respondenten ger. För att fånga upp kunskapen bör intervjuaren vara 

påläst i ämnet och genom den kunskapen kan intervjuaren forma följdfrågor för att få en 

djupare kunskap. Vi formulerade huvudfrågor som fanns nerskrivna och hade även 

funderat över eventuella följdfrågor som vi skulle kunna ställa. Stukát (2011) 

förespråkar även ett samspel mellan intervjuaren och respondenten för att fånga 

kunskapen.  
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3.3 Observationer 

För att få kunskap om hur förskollärare gör i dagliga situationer för att ge barn 

inflytande och hur de arbetar i relation till strävansmålen i läroplanen (Skolverket, 

2010) valde vi observation som en andra metod i studien. Observationerna utfördes på 

två förskolor med sex förskollärare i samband med planerade aktiviteter, detta för att se 

om förskollärarna kan ge barnen inflytande i en redan planerad aktivitet. De 

förskollärare som blev observerade hade i förväg gett samtycke om att bli observerade 

dock var de inte medvetna om när de skulle bli observerade. Bryman (2011) hävdar att 

när man är medveten om att man blir observerad ändras ofta beteendet hos den som blir 

observerad. För att genomföra observationerna på rätt sätt utgick vi från 

vetenskapsrådets riktlinjer. Förskolan fick i förväg reda på att när vi skulle infinna oss 

samt att vi skulle observera förskollärarna i sitt arbete. Alla observerade fick fingerade 

namn för att skapa anonymitet samt har allt material förvarats utom räckhåll för 

obehöriga för att skapa konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att 

förskollärarna inte var medvetna om exakt när de skulle bli observerade, anser vi att vi 

hade större möjlighet att fånga deras sanna förhållningssätt till barnen. Förskollärarna 

visste att vi skulle finnas på förskolan under två veckor för att genomföra 

observationerna. Vi observerade femton aktiviteter som utfördes både under 

förmiddagen och under eftermiddagen. Vi tog ingen exakt tid mer än att 

observationerna var ungefär femton till trettio minuter långa. Vi har fört korta 

anteckningar över hur förskollärarna har gett barnen möjlighet till inflytande för att få 

en minnesbild av observationerna som sedan renskrevs mer detaljerat efter avslutad 

observation. All data från tillfällena skrivs ner på ett strukturerat papper med olika 

kategorier, lyssna och bekräfta samt bestämma och påverka, för att bygga en minnesbild 

av vad som skett under observationen och för att lättare kunna renskriva anteckningarna 

efteråt. Genom att strukturera anteckningarna efter Bryman (2011) 

provisoriska/preliminära och fullständiga fältanteckningar gav det oss ett material att 

arbeta med i analysen.  

 

3.4 Genomförande 

Vi valde att göra intervjuer med tre förskollärare på varje förskola.  Ett 

informationsbrev (bilaga 1) skickades ut i förväg till de berörda förskollärarna. I 

informationsbrevet gavs information om att allt materialet som samlas in kommer att 

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade även om att intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av diktafon samt att anteckningar kommer att göras. 

Brevet informerade även om att förskollärarna kan välja att vara helt anonyma genom 

att inte uppge sitt namn under intervjun (Vetenskapsrådet, 2011). Även intervjufrågorna 

(bilaga 2) skickades ut i förväg för att låta förskollärarna reflektera över frågorna och 

därigenom få ett bredare svar. Vi valde att göra enskilda intervjuer med en förskollärare 

i taget, intervjuerna genomfördes på förskolorna i ett avskilt rum för att vi inte skulle bli 

störda. Innan varje påbörjad intervju visade intervjuaren informationsbrevet för 

respondenten samt påminde om att vi har tystnadsplikt samt att de kommer att få 

fingerade namn det vill säga vara anonyma i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Genom 
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att vi suttit ensamma i ett avskilt rum på förskolan, anser vi att det gynnade samspelet 

mellan oss och respondenten då vi inte blev störda av övrig personal. 

3.5 Bearbetning och analys 

3.5.1 Intervjumaterial formulerades 

För att bearbeta materialet har intervjuerna skrivits ut. Ljudupptagningen från varje 

intervju avlyssnades ett flertal gånger och skrevs om allt eftersom vi lyssnade. 

Materialet från intervjuerna analyserade vi genom att skriva ut innehållet i olika 

kategorier där vi såg skillnader och likheter kopplat till studiens frågeställningar 

(Bryman, 2011). Varje kategori blev som en underkategori till studiens frågeställningar.  

I samband med utskriften upptäckte vi att en av intervjuerna inte fanns med. Det 

berodde på att intervjuaren missade att sätta på play. Den berörda pedagogen ville inte 

ställa upp på ytterligare en intervju, vi valde att renskriva anteckningarna vi gjort. Sedan 

mejlade vi över den renskrivna texten till den berörda förskolläraren och bad om 

synpunkter för att få ett så korrekt resultat som möjligt.  

3.5.2 Observationsmaterial 

För att få stöd i bearbetningen av observationerna har vi läst Brymans (2011) förslag om 

hur man kan underlätta bearbetningen av observationsmaterial. Bryman beskriver tre 

olika sätt att anteckna på när man är ute och observerar. I studien har vi använt oss av 

metoderna provisoriska/preliminära och det innebär att vi förde korta noteringar för att 

få en minnesbild av observationen. Sedan använde vi metoden fullständiga 

fältanteckningar vilket innebär att de provisoriska/preliminära anteckningarna renskrivs 

detaljerat omgående efter avslutade observation. Den tredje metoden mentala noteringar 

var inget vi använde oss av, metoden används ofta där det upplevs olämpligt att för 

anteckningar.  

Det är viktigt att reflektera över forskningens tillförlitlighet och kunna visa att resultatet 

är insamlat på ett relevant sätt. Bryman (2011) lyfter fram begreppet validitet som 

innebär att forskare använder sig av en passande metod för sin studie när de samlar in 

data för att besvara studiens syfte och frågeställning. För att uppnå en god tillförlitlighet 

är det även viktigt att reflektera över om vi kan eller inte kan besvara 

forskningsfrågorna på ett tillfredsställandesätt genom att använda oss av intervjuer och 

observationer som metod.   
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4 Resultat 

I föreliggande kapitel kommer först resultatet från intervjuerna med utsagor att 

redovisas samt följas av en sammanfattning. Resultatet från intervjuerna delas in i två 

kategorier. Efter det redovisas observationerna förskolevis och sedan avslutas kapitlet 

med en resultatjämförelse. 

4.1 Begreppet inflytande 

4.1.1 Lyssna och bekräfta 

Genom intervjuerna framkommer det att lyssna är ett verktyg som förskollärarna 

använder sig av dagligen, det förskollärarna inte observerar kan de uppfatta genom att 

vara lyhörda. Genom att förskollärarna lyssnar och försöker förstå vad barn uttrycker, 

kan de ge barnen möjlighet att vara med och forma den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. Även om inte barnen i förskolan uttrycker sig, ”jag vill att vi gör så här”, så 

kan förskollärarna vara uppmärksamma och höra barnens önskemål vid de tillfällen som 

ges. Genom att förskollärarna lyssnar på barnen oavsett ålder får de verktyg som ger 

dem möjligheten att utveckla verksamheten efter barnens önskemål och intressen, 

Fanny uttrycker: 

Jag har bra idéer, de visar stolthet, att de känner jag är en person man kan lyssna på. 

 (Fanny, förskollärare) 

Utsagan visar på att förskollärarna uppfattar att barnen mår bra av inflytande genom att 

barnen känner att förskolläraren lyssnar på dem, när barnen mår bra i verksamheten 

skapas en trygghet hos dem. 

Att de får en syl i värdet, inte bara de vuxna bestämmer allting. 

(Hedvig, förskollärare) 

I denna utsaga menar förskolläraren Hedvig att de måste lyssna på barnen för att barnen 

ska få möjlighet att påverka annars blir det de vuxna som bestämmer allting. Genom att 

vara lyhörd som förskollärare får de information om barnens intressen. Hedvig menar 

att förskollärarna ska göra enskilda bedömningar av barnen och se till barnens enskilda 

behov. Varje barn är sin egen individ och bör ses utifrån sina önskemål och intressen. 

Ella menar att en planerad aktivitet kan ta en annan riktning om förskolläraren väljer att 

lyssna in barnen och forma om planeringen efter barnens intresse. Genom att vara 

lyhörd får barnen inflytande i den planerade aktiviteten, förskolläraren fångar upp 

barnens intresse för att behålla deras uppmärksamhet. De anser även att barnen blir 

gladare av att bli bekräftade och sedda. 

Jag jobbar med barns inflytande genom att verkligen lyssnar på barnen och se vad är 

barnen intresserad av, vad är aktuellt just nu.  

(Ella, förskollärare) 

Utsagan belyser hur viktigt det är att vara uppmärksam och reflektera över barnens 

intressen för att göra dem intresserade av aktiviteterna i verksamheten. De flesta av 
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förskollärarna menar att inflytande stärker barnens självkänsla, genom att de lyssnar på 

barnen. Genom att förskolläraren Fanny lyssnar på barnen och ger dem inflytande 

utifrån deras intressen, stärks de som individer och barnen kan känna att de duger samt 

att deras idéer är möjliga att genomföra. 

Jag tror att det är positivt, när de märker att man lyssnar på dem. De kan göra någonting 

som påverkar vårt arbete i gruppen att de får inflytande. Dom blir ju så mycket gladare, 

det blir en helt annan stämning.  

(Fanny, förskollärare) 

Utsagan visar på att genom att lyssna kan förskollärare bekräfta barnen och då blir det 

en mer positiv stämning som gynnar förskollärares arbete med inflytande. Genom att 

lyssna på barnen och på så sätt ge dem inflytande kan förskollärarna ge barn möjlighet 

att uppmärksamma vad kamraterna vill och göra egna val när det gäller innehållet i 

vardagen ger dem goda förutsättningar till inflytande. 

4.1.2 Bestämma och påverka 

Begreppet inflytande kan tolkas på olika sätt och det är någonting som förskollärarna 

som intervjuats även gör. Det som alla förskollärare nämner i intervjuerna är att orden 

inflytande och delaktighet är nära besläktade med varandra. Förskollärarna menar att 

när ett barn har inflytande får de andra barnen också inflytande genom att de är 

delaktiga i det andra barnets inflytande. Några av förskollärarna tolkar inflytande som 

barns möjlighet att få vara med och bestämma samt påverka i verksamheten, ett 

exempel på det är Ella. 

  

Att jag vet att det finns vuxna som lyssnar på mig och då en stolthet i de arbeten de gör 

att de känner att de äger processen om jag ska säga så. 

(Ella, förskollärare) 

I utsagan belyser förskolläraren att genom inflytande utformar barnen aktiviteten. Det 

kan förstås som att barn ges en förståelse för att de kan vara med och bestämma över 

vad och hur de vill arbeta med något. Genom att förskollärarna låter barnen får vara 

med och påverka, är barnen med och bestämmer. I intervjuerna med förskollärarna 

framkommer det att inflytande kan tolkas på olika sätt. Förskollärarna låter barnen vara 

med och bestämma, från att vara med och ta ansvar för olika saker i verksamheten, till 

vilka vantar de ska ha på sig när det går ut.  

Pedagogerna erbjuder aktiviteter och övningar och barnen själva får bestämma om de vill 

delta. 

(Gunnel, förskollärare) 

I utsagan framkommer det att förskollärarna ger barnen möjlighet att bestämma om de 

vill delta i en aktivitet. Det innebär att barnen ges möjlighet att välja och besluta om sitt 

eget deltagande. Ett annat exempel på hur inflytande kan organiseras är genom 

temadagar, dessa dagar är formade utefter barnens intressen. Förskollärarna använde 

läroplanens ord reellt, barnen ska ha ett reellt inflytande i verksamheten, även om det 
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kan vara mer eller mindre under en dag. Det är ofta de barn som har det verbala språket 

som får vara mer och bestämma, men även ålder och barnets erfarenhet har stor 

betydelse när förskollärarna avgör hur stor möjlighet barnen har att bestämma i 

verksamheten. 

4.2 Arbeta med inflytande 

4.2.1 Intervju/samtal med barn  

Intervju som metod kan låta formellt men när förskollärare intervjuar barn sker 

intervjun som ett samtal. Förskollärarna använder ordet intervju då de har 

färdigformulerade frågor. Genom att förskollärarna arbetar med intervjuer kan de få 

kunskap om barnens intressen. Förskolläraren Ella berättade i sin intervju att barnen 

delades in i grupper utifrån vilket uppslag i barnboken Ellen 1.2.3. Barnen hade fått 

välja ett uppslag i boken därefter intervjuades barnen kring deras valda uppslag och 

aktiviteter planerades utifrån barnens intressen. 

Vi börja med att intervjua barnen vad det var som de tyckte såg roligt ut, vad skulle dom 

vilja göra när de tittar på bilden och så utgick vi från de barnintervjuerna. 

(Ella, förskollärare) 

I utsagan framgår det hur förskolläraren Ella använt intervju som metod för att få fram 

kunskap om vad barnen vill göra. För att sedan kunna skapa aktiviteter till barnen 

utifrån deras önskemål. Utav några intervjuer framkom det att det är av stor vikt om 

förskollärarna litar på barnens kompetens och genom att intervjua barn oavsett ålder kan 

de fånga barnens intressen som de sedan kan ha som utgångspunkt när de ska forma 

verksamheten. Förskollärarna ansåg även att intervjua ger en bredare kunskap om 

barnen samt vad de tycker om att göra. Att använda intervju som metod kan ge 

förskollärarna kunskap om barnens intressen, de kan ställa följdfrågor för att få kunskap 

om att de har uppfattat vad barnet är intresserat av. Om barnens intressen ligger som 

grund för beslut som fattas i verksamheten blir aktiviteterna på barnens villkor och 

deras möjlighet att påverka stärks. 

4.2.2 Planerad aktivitet och barns val 

En planerad aktivitet är en händelse som förskollärarna förberett innan den ska utföras 

med barnen. Det kan vara allt från samlingen till en utflykt med ett speciellt mål. Det 

innebär att förskollärarna gör val om vad de vill att barnen ska delta i. I planeringen 

ingår att erbjuda barnen möjligheter till inflytande i verksamheten, barnen får möjlighet 

att själva välja mellan olika förutbestämda aktiviteter Gunnel säger: 

 

Barnen har inflytande i planerade aktiviteter eftersom pedagogerna utgår från barnens 

intressen när de planerar aktiviteterna.  

(Gunnel, förskollärare) 

I utsagan kan man se att barnens intressen får forma de planerade aktiviteterna i 

verksamheten. Det ska ske på olika sätt, ett planerat arbete i verksamheten kan fortsätta 

i evigheter och ta plats i och utanför den planerade aktiviteten. Dagny ger exempel på 

hur de arbetar. 
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Vi börja arbeta med vinden inne hos oss, att det börja blåsa ute då kom vi vidare hela 

tiden. En del ville ha in färg, då tillgodosåg vi det så vi blåste färgen genom sugrör. 

(Dagny, förskollärare) 

I denna utsaga framkommer det hur det planerade arbetet med vinden utvecklades 

vidare nästan av sig själv, tack vare att de arbetade med vinden under en blåsig period.  

Barnens val påverkade sedan innehållet i den planerade aktiviteten. Tillsammans anser 

förskollärarna som blev intervjuade att barnen får ha inflytande i den planerade 

aktiviteten då den från början är planerad efter barnens intressen, Catrin anser att: 

Vi lyssnar ju på vad barnen är intresserad av och det jobbar vi med. 

(Catrin, förskollärare) 

Utsagan talar för att förskollärarna formar den planerade aktiviteten efter barnens 

intressen. Barnens intressen varierar från stund till stund och dag till dag. Barn har ju 

också olika intressen så det påverkar innehållet.  Det kan också vara så att förskollärare 

byter aktivitet helt, förskollärarna kan lägga om en planerad aktivitet för att ett eller 

flera barn har visat ett större intresse för något helt annat. Den planerade aktivitet som 

förskollärarna var överens om att barnen har minst möjlighet att påverka är samling. I 

samlingen, som ofta är planerad så lyssnar de på barnens tankar och berättelser men 

återgår snabbt till den tänka utformningen av samlingen.  

 

4.2.3 Flexibilitet och didaktiska val 

Begreppet flexibel innebär att man som förskollärare ska vara anpassningsbar och inte 

arbeta på samma sätt hela tiden utan kunna byta riktning utifrån barnens behov och 

önskemål. Som förskollärare bör man vara öppen och flexibel för vad barnen berättar 

för att kunna ge dem möjligheten att påverka. Flexibiliteten innebär att förskollärare 

ställs inför snabba beslut och didaktiska val. Barnens möjlighet att påverka kan bero på 

förskollärarnas förhållningssätt samt det arbetslag som de arbetar i. Som arbetslag gäller 

det att arbeta tillsammans och inte exempelvis en mot tre. Några av förskollärarna anser 

att om det är personal borta, kan planeringen för dagen fallera, men för att ha en bra 

verksamhet gäller det för förskollärarna att vara flexibla. Att lätt se möjligheter och 

strukturera om dagen är något som ofta förekommer i förskollärarnas arbete. Ett annat 

läge då förskollärarna bör vara flexibla är när antalet barn är betydligt färre än i normalt, 

vid dessa tillfällen anser förskollärarna att barnen har bättre möjlighet till inflytande i 

verksamheten. Förskollärarna anser att de då har möjlighet att tillgodose varje barns 

intressen ytterligare. Vid dessa tillfällen sätts förskollärarens flexibilitet på prov. 

Utsagorna visar att de flesta förskollärare anser att barnen får ha inflytande mer och 

mindre i de planerade aktiviteterna, dock inte varje dag men i längden jämnar det ut sig.  

Så de är ju lite olika, man får anpassa efter barnen men sen ska de ju utmanas naturligtvis 

men där måste vi anpassa oss och se.  

(Fanny, förskollärare) 
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När förskollärarna ska följa barnens visade intresse behöver de även göra didaktiska val 

eftersom de också ska utmana barn. De behöver ställa frågor som stödjer dessa 

utmaningar. 

Pedagogerna måste vara lyhörda och göra enskilda bedömningar, det 

gäller att vara flexibel utifrån hur barnet är. 

(Gunnel, förskollärare) 

Att vara flexibel innebär också att förskollärare fattar enskilda beslut som kanske inte är 

förankrade i arbetslaget. Det kan innebära att när de ger barnen möjlighet att påverka så 

behöver de sedan diskutera de gjorda valen med sina kollegor i arbetslaget. 

Jag tror att alla barn behöver inflytande, någon som lyssnar på dem. Sen behöver några 

mer och några lite mindre, man få anpassa helt enkelt.  

(Fanny, förskollärare) 

Utsagorna visar på att förskollärarna är medvetna om att de bör vara flexibla i sitt arbete 

med barnen, för en del är det en självklarhet medan andra anser att barnen ska anpassa 

sig efter förskolans utformning. Barn är olika och har kanske olika behov av att påverka 

därför bör förskollärarna anpassa sig efter barnens olika behov och då kan alla barn 

känna sig inkluderade i verksamheten och få möjlighet att påverka sin vardag. Då 

förskolläraren arbetar med att ge barnen kunskaper som de kan använda i livet är det en 

god egenskap att kunna vara flexibel och snabbt göra didaktiska val då en oförutsedd 

händelse kan innebära en lärandesituation. Det kan vara allt från ett väderomslag till att 

sopbilen kommer. Vid dessa tillfällen gäller det att ta tillvara på stunden och iaktta, 

ställa frågor, och samtala.  

4.2.4 Dokumentation som stöd för inflytande 

Att dokumentera är något som förskollärarna gör dagligen på förskolan, genom att ta 

bilder på barnen, anteckna en händelse eller ett samspel mellan barnen eller filma 

barnen. Bilderna kan vid senare tillfällen användas som utgångspunkt för samtal med 

barnen. Dokumentation innebär att förskollärarna själva får syn på barns intressen, det 

kan också innebära att de kan synliggöra valmöjligheter för barnen. För förskollärarna 

är det viktigt att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen oavsett barnens 

ålder och erfarenheter. Det är mer än det verbala språket som visar barnens intresse i 

samtalet om en bild. Olika ljud, gester och ansiktsuttryck kan tolkas som att barnen har 

ett positivt eller negativt minne av händelsen som bilden föreställer. Genom att barnen 

upptäcker bildernas innehåll kan de leka det som bilderna visar. Genom att vara lyhörd 

under dokumentationerna får förskollärarna kunskap om barnens intressen. I sin tur ger 

det förskollärarna möjlighet att utforma verksamheten efter barnens intressen. 

Dokumentationerna kan bidra till att barnen får inflytande över verksamheten. Att 

dokumentera och reflektera är viktigt att göra för att få rätt kunskap om barnens 

intressen. 

Då har ju vi valt att intervjua barnen från att de är verbala och sen dokumentera jätte 

mycket och reflekterar med dem, tillsammans med barnen och tillsammans i arbetslaget.  

(Ella, förskollärare) 
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I utsagan framgår det att i förskolläraren Ellas arbetsgrupp börjar de att dokumentera 

med barnen när de har ett verbalt språk. Det verbala språket underlättar vid 

dokumentation med barn men så länge barnen kan uttrycka sina känslor med 

ansiktsuttryck och ljud går det avläsa barnens känsla till bilden i dokumentationen anser 

förskolläraren Ella. Genom dokumentation kan förskollärarna tillsammans med barnen 

fånga ett speciellt ögonblick som de sedan kan reflektera över tillsammans. Utifrån just 

den dokumentationen kan förskolläraren och barnen sedan utgå ifrån när de ska gå 

vidare i sin planering i verksamheten. 

4.3 I arbetet med inflytande 

I de två kommande avsnitten kommer observationer från två förskolor Vitsippan och 

Blåsippan att presenteras. I observationerna har vi valt att fokusera på förskollärarna. Vi 

vill undersöka om och i så fall hur förskollärarna ger barnen möjlighet att påverka i den 

planerade aktiviteten eller om de begränsar barnens möjlighet till att få inflytande. För 

att arbeta aktivt med inflytande bör förskolläraren ha kunskap om i vad inflytande kan 

innebära samt hur de aktivt kan ge barnen inflytande. Vid observationstillfällena har det 

förekommit tillfällen då barnen fått inflytande och tillfällen då barnen inte fått 

inflytande som de hade möjlighet till. Exempel på inflytande i förskolan kan vara att 

barnen får möjlighet att vara med och påverka vart de ska gå på utflykt och ett annat 

exempel där barn inte får möjlighet till inflytande kan vara när förskollärarna tar över 

möjligheten att påverka barnens önskemål. I förskollärarens arbete med inflytande 

gäller det för förskolläraren att vara aktiv i sitt lyssnade. Genom att vara lyhörd som 

förskollärare har de möjlighet att uppfatta vad barn uttrycker och därmed ha möjlighet 

att tillgodose barnens önskemål i vardagen.   

 

I den första observationen från förskolan Vitsippan är en förskollärare och fyra barn 

inne i snickarrummet för att fortsätta med byggnationen av en buss. Tre barn står vid 

snickarbänken för att såga, förskolläraren står i anslutning till snickarbänken och ser 

även det fjärde barnet som står lite bakom. 

Ett barn står i bakgrunden och frågar mumlande vilken tid de ska gå ut. Förskolläraren 

lyssnar och för ett samtal med barnet. Tillsammans kommer förskolläraren och barnet 

fram till att hen vill prova såga först och sedan gå ut. 

I detta utdrag ur observationen från Vitsippan synliggjordes det hur lyhörd 

förskolläraren var som uppmärksammade barnet som mumlade tyst i bakgrunden. 

Förskolläraren lyssnade och samtalade med barnet samt gav förskolläraren barnet 

möjlighet att påverka sin situation. Det är inte alla gånger som förskollärarens goda idé 

blir lika bra i handlingen som i tanken, i vissa tillfällen kan barnen uttrycka något som 

gör att förskolläraren behöver förändra sin ursprungliga planering. Den första 

observationen på förskolan Blåsippan är ett exempel på hur förskollärarens arbete med 

inflytande inte fungerar som planerat. 

Förskolläraren frågar barnen vilken typ av böcker de skulle vilja lyssna på. Barnen ger 

flera olika förslag och förskolläraren går och hämtar några böcker. Inga av böckerna är 
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knutna till barnens förslag. Barnen berättar detta men förskolläraren ber barnen sitta tyst 

och lyssna.  

I denna observation syns det tydligt hur förskollärarens grundidé är god men förändras i 

handlingen. Förskolläraren frågar barnen samt lyssnar på deras önskemål av böcker, 

förskollärarens tanke är att låta barnen vara med och påverka val av böcker till 

läsningen. Förskollärarens grundtanke är att ge barnen inflytande men ibland blir det 

inte som planerat. Förskollärarens val av böcker kan bero på flera aspekter, vilka är 

ovetande för oss.  

Genom att samtala med barnen kan deras önskemål och viljor tillgodoses på olika 

nivåer. Vid två observationstillfällen på förskolan Vitsippan observerar vi att 

förskolläraren samtalar med barnet för att lyfta barnet och synliggöra barnets vilja. Den 

andra observationen från förskolan Vitsippan utspelar sig i ateljén och den tredje 

observationen sker i samband med en bokstund där förskolläraren läser ur en rimbok.  

En förskollärare och flera barn är i ateljén för att måla, ett av barnen vill inte måla mer så 

förskolläraren ställer didaktiska frågor till barnet vad barnet önskar göra istället. Barnet 

förklarar att hen vill måla med sockerlösning, förskolläraren låter barnet gör det.  

En förskollärare ska ha lässamling med barnen, förskolläraren låter ett barn i taget fylla i 

sista ordet i rimmet. När ett av barnen som inte skulle ha svarat på rimmordet svarar 

ifrågasätter förskolläraren hen. Förskolläraren ställer om meningen till barnet som väljer 

att inte svara, då låter förskolläraren de andra barnen svara.   

Den första observation ovan visar hur förskolläraren samtalar, lyssnar och ser barnet 

utifrån barnets önskemål. Genom att förskolläraren tillgodoser barnets vilja ger 

förskolläraren barnet chans att påverka sina möjligheter. I andra observationen upplevs 

förskolläraren vara lyhörd och se barnet samt ge barnet en chans att svara på rimordet, 

förskolläraren tar hänsyn till att hen inte vill svara. Att utgå från barnens idéer och att 

vara flexibel i sitt arbete som förskollärare gör att barnen kan få möjlighet att vara med 

att påverka sin vardag i förskolan.  

I de två observationerna nedan syns det hur förskollärarna är lyhörda och utgår från 

barnens uttryck och hur förskolläraren ändrar sin planerade aktivitet för att 

uppmärksamma barnens intresse. Som förskollärare bör man vara flexibel, lyhörd och ta 

tillvara på barns kunskaper. Att ge barnen möjlighet att påverka sin vardag är något som 

är otroligt viktigt, i den första observationen nedan från förskolan Vitsippan sker i 

lekhallen med ett flertal vita pappersark och i den sist nämnda observationen från 

förskolan Blåsippan är i samband med en promenad.  

En förskollärare och några barn ska göra en egen bok, förskolläraren går iväg för att 

hämta vita pappersark och när hon kommer tillbaka uppmärksammar förskolläraren hur 

barnen viker pappersflygplan. Förskolläraren hämtar en dator och tillsammans googlar 

barnen och förskolläraren fram olika mallar över hur man viker pappersflygplan.  

En förskollärare och några barn ska gå på promenad för att plocka löv. Barnen ser 

vägskyltarna och visar mer intresse för skyltarna. Barnens intresse för att plocka löv är 

borta de intresseras sig enbart för skyltarnas former och vad de betyder. Förskolläraren 
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fångar upp barnens intresse och frågar barnen hur många sidor skylten har, fyra får 

förskolläraren till svar av barnen sedan ber förskolläraren barnen att plocka fyra löv vara.   

I första observationstillfället ovan från Vitsippan upplevs förskolläraren fånga upp 

barnens intresse och ge barnen möjlighet att vara med att både ändra och påverka den 

redan förutbestämda aktiviteten. Förskolläraren ser barnen och lyssnar på barnens 

samtal och utgår från barnens uttryck och på så sätt fångar barns intresse. I andra 

observationstillfället från Blåsippan fångar förskolläraren upp barnens intresse och ger 

dem möjlighet att ha inflytande genom att samtala om vägskyltarna. Att ge barn 

inflytande är en möjlighet att utvecklas som förskollärare.  

Vid tredje och fjärde observationstillfället båda från förskolan Blåsippan observeras att 

barnen inte få ha inflytande utan förskollärarna vill göra på sitt sätt för att ”vinna” tid.  

En förskollärare ska duka fram frukosten när ett barn ber om att få hjälpa till, 

förskolläraren svarar nej till barnet. En annan förskollärare hör detta uttalande och 

ifrågasätter sin kollega. Förskolläraren svarar att det är ohygeniskt att låta barn duka, tänk 

på alla baciller. 

En förskollärare och några barn ska skapa ett kompishjärta, barnen dekorerar med olika 

saker. Efter ett tag säger förskolläraren att kompishjärtat är färdigt och att barnen ska 

göra små hjärtan och skriva vad en bra kompis är för något. Förskolläraren ställer ledande 

frågor till barnen som barnen enkelt kan svara ja på.  

I första observationen uppfattar vi det som förskolläraren inte vill ge barnet möjlighet 

att vara med i att duka fram frukosten. I andra observationen verkar det som att 

förskolläraren har sin aktivitet planerad och att hen inte kan vara flexibel.  

4.4 Resultatjämförelse 

I detta avsnitt kommer vi vill belysa vilka skillnader som vi kan se mellan resultaten 

från intervjuerna och observationerna.  

 

Det som framgår av intervjuerna är att alla förskollärare berättade likartat om att barnen 

ska få ha möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Förskollärarna berättade att 

de ger barnen möjlighet att påverka utformningen av den planerade aktiviteten. Den 

övervägande delen av förskollärarna berättade att de ändrat en hel planering eftersom 

barnen visat intresse för något annat. Medan några förskollärare ansåg att eftersom den 

planerade aktiviteten redan är formad efter barnens intressen så de har redan fått 

möjlighet att påverka.  

I den tredje observationen från förskolan Vitsippan är det en förskollärare som helt styr 

om sin del i den planerade aktiviteten för att fånga barnen i deras intresse. Två barn är 

inne i sin lek med sina pappersflygplan, varpå förskolläraren utgår från barns visade 

intresse och ger dem möjlighet att lära sig nya sätt att göra pappersflygplan på. Utifrån 

denna observation kan man se att förskolläraren lyssnade och tillgodosåg barnens 

intresse. Samma förhållningssätt upplevde vi att förskolläraren hade under den andra 

observationen från förskolan Blåsippan. I denna observation var de på utflykt för att 
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samla löv. Då barnen visade intresse för vägskyltarna använde förskolläraren sig av 

skyltarna för att få barnen att plocka några löv. Förskolläraren valde att ställa frågor om 

den aktuella vägskylten genom att fråga barnen hur många sidor den har. Genom det 

fick förskolläraren siffran fyra som hon sedan använde för att få barnen att plocka fyra 

löv var. Här använde sig förskolläraren av barnens intresse för att utföra den planerade 

aktivitet som var tänkt från början.  

Det var ett par observationer som skilde sig från förskollärarnas uttalande om att de ger 

barnen möjlighet att påverka. En sådan var den tredje från förskolan Blåsippan där ett 

barn vill hjälpa till och duka bordet till frukost men får ett nej av förskolläraren. Efter 

den här incidenten ifrågasatte en annan förskollärare den första förskollärarens 

ställningstagande. Förskollärarens förklaring till att barnet inte fick duka var att hon 

ansåg att det är ohygieniskt. Även det första observationstillfället från Blåsippan visar 

brister i att ge barnen inflytande. I den här observationen skulle en förskollärare läsa 

böcker för några barn. Förskolläraren frågade vad barnen vill höra för böcker innan hon 

gick i väg och valde. De val förskolläraren hade gjort passade inte barnen, vilket fick 

barnen att protestera mot valet av böcker. Då sade förskolläraren åt barnen att sitta ner 

och vara tysta. Vid båda dessa tillfällen anser vi att förskollärarna kunde bemött barnen 

på ett annat sätt, barnen kunde ha fått möjlighet att vara med och påverka det 

förskollärarna bestämmer.  

Sammanfattningsvis visar våra observationer att förskollärarna på Vitsippan arbetar 

aktivt med att ge barnen möjlighet att påverka sin vardag jämfört med vad 

förskollärarna på Blåsippan gör. Men förskollärarna på båda förskolorna talar varmt om 

barns inflytande. Alla förskollärarna vill och anser att de ger barnen möjlighet att 

påverka verksamheten på förskolan.  
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5 Diskussion  

Kapitlet inleds med metoddiskussion där vi redogör och diskuterar våra överväganden 

och erfarenheter när det gäller de valda metoderna. Därefter följer resultatdiskussion där 

resultatet diskuteras i relation till forskningsfrågor och tidigare forskning. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt från studiens syfte och forskningsfrågor valde vi intervju och 

observation som metoder för att erhålla kunskap om förskollärares uppfattningar av 

begreppet inflytande och hur de arbetar med inflytande. Vid pilotstudien verkade det 

som att förskolläraren som intervjuades blev besvärad när vi var två. Hen hade svårt att 

fokusera blicken på intervjuaren och respondenten flyttade sin blick mellan oss båda 

under hela intervjun trots att det bara var en av oss som ställde frågorna. Stukát (2011) 

hävdar att det är en fördel att vara två intervjuare för att kunna lägga fokus på olika 

områden. Stukát anser även att det är viktigt att observera interaktionen mellan 

intervjuaren och respondenten för att få ett så korrekt svar som möjligt. Av den 

anledningen valde vi att inte följa Stukát utan följa erfarenheterna från pilotstudien. Att 

göra en pilotstudie gav oss goda förkunskaper till att utföra en intervju samt att 

reflektera kring upplägget av intervjuerna, som att i förväg strukturera underfrågor. 

Intervjuerna och observationerna bidrar till att en jämförelse kan göras mellan resultaten 

och sedan med tidigare forskning. I vår studie har vi valt att använda oss av 

semistrukturerad intervjumetod för att lättare kunna analysera resultatet. Den 

semistrukturerade intervjuformen bidrog till en mer flexibel intervju och gav oss 

möjligheten att gå emellan frågorna samt ge förskollärarna utrymme att föra ett 

resonemang kring frågorna med oss. 

  

Vi valde att även använda oss av observationer för att erhålla en bredare kunskap kring 

förskollärarnas arbetssätt med barns inflytande. Observationerna utfördes vid planerade 

aktiviteter på båda förskolorna. Observationerna pågick femton till trettio minuter, vi 

genomförde femton observationer med sex olika förskollärare. De åtta observationer 

som presenteras i arbetet har skett både ute och inne på både för- och eftermiddagar och 

är situationer som visar olika möjligheter för barns inflytande. Under observationerna 

valde vi att anteckna med papper och penna, nackdelen med att anteckna är att man kan 

missa det som pågår när man vänder blicken neråt. Våra erfarenheter av 

provisoriska/preliminära och fullständiga är i överlag positiva. Då vi upplever att de 

provisoriska/preliminära anteckningar gynnar oss i observationen då det ger mera tid till 

att observera. Genom att i anslutning till observationen sedan skriva de fullständiga 

anteckningarna gav de oss en tydlig bild av vad som skett under observationerna. Ett 

redskap som kan motverka detta är diktafonen. Något som är värt att överväga om man 

vill ha fullständig ljudupptagning av ett observationstillfälle. Att använda sig av 

ljudupptagning kräver istället mera bearbetning av rådata innan ett resultat kan tas fram. 

Vi ansåg att det skulle ta för lång tid att skriva ut och analysera både intervjumaterialet 
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och observationsmaterialet och av den anledningen valde vi att anteckna trots att det 

medförde att vi kanske skulle missa något. 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Begreppet inflytande 

Begreppet inflytande kan tolkas på flera sätt Emilsson (2007) anser att ordet inflytande 

är en viktig del av ordet delaktighet, ordet delaktighet innebär enligt Emilsson att delta 

och att inkludera. Emilsson avgränsar ordet genom att beskriva inflytande som att det 

innefattar att göra val, ta initiativ och att göra sig hörd. Även Engdahl (2014) menar att 

barns inflytande sker vid de tillfällen som barn har möjlighet att påverka. Ordet 

delaktighet ser Engdahl mer som att ingå i ett sammanhang. Emilsson (2007) och 

Engdahls (2014) beskrivning av ordet inflytande stämmer överrens med förskollärarnas 

tolkning av ordet. Förskollärarna samtalade om ordet inflytande som ett ord som kan 

tolkas på flera sätt samt att det är nära besläktat med delaktighet. Med inflytande 

kommer delaktighet, när ett barn har inflytande i en aktivitet får de andra barnen i 

aktiviteten delaktighet. Arnér (2009) anser att inflytande och delaktighet är två begrepp 

som används sida vid sida. Arnér tolkar inflytande som det som sker när förskollärarna 

ger barnen möjlighet att påverka sin vardag på ett enkelt sätt. För att ge barnen 

möjligheten till inflytande lyfter förskollärarna i intervjuerna att de måste vara lyhörda 

för att kunna ta in barnens intressen. Förskollärarna beskriver att de tolkar ordet 

inflytande som barnens möjlighet att påverka i verksamheten. Riddersporre och Persson 

(2010) menar att vissa förskollärare är rädda att förlora kontrollen över verksamheten 

när de ska ge barnen inflytande. Utifrån våra intervjuer och observationer upplever vi att 

det skiljer sig från förskollärare till förskollärare vad barnen får vara med att påverka. 

Några anser att barnen ska få möjlighet att delta och bestämma allt medan andra anser 

att barnen får den mängd inflytande de behöver i den fria leken och de planerade 

aktiviteter som bygger på barnens intressen. Arnér (2009) hävdar att förskolläraren 

alltid ska ha en eller flera planerade aktiviteter förberedda för den dagliga 

verksamheten. Genom att samtala med barnen och alltid vara uppdaterad om barnens 

intressen får barnen inflytande genom dessa förberedda aktiviteter. Det kan vara allt 

ifrån barnens favoritlekar och sånger till vilken bil som rullar längst.  

Johnson (2003) hävdar att genom att barnen får ha inflytande i förskolan bygger barnen 

på sin självkänsla. Barnens självkänsla stärks när de upplever att deras idéer är bra och 

att förskollärarna använder sig av dem, barnen blir bekräftade genom det. Även 

förskollärarna som intervjuats menar att inflytande är något positivt för barnen, de 

menar att barnen blir sedda och genom det stärks de som individer. Alla förskollärarna 

anser att inflytande är någonting som är positivt för barnen och stärker dem. 

I den fjärde observationen från förskolan Vitsippan synliggör förskolläraren ett av 

barnen i lässamlingen genom att tilltala barnet personligen. Förskollärarens agerande 

kan tolkas som att förskolläraren vill ge hen utrymme att fundera på frågan samt ge hen 

möjlighet att svara innan något annat barn svarar. Vi anser att förskolläraren begränsar 

de andra barnen för att ge hen möjlighet att våga ta plats i gruppen. Vi uppfattar att 



 

24 

 

förskolläraren arbetar på detta sätt för att stärka barnets självkänsla, genom att 

förskolläraren bekräftar att förskolläraren ser samt vill höra vad barnet svarar.  

5.2.2 Arbeta med inflytande 

I förskolans läroplan framgår det att förskolläraren ska ansvara för att alla barn får 

inflytande i verksamhetens innehåll (Skolverket, 2010). Bae (2009) menar att Norges 

läroplan likt den svenska läroplanen stärker barns möjlighet att använda inflytande i 

förskolans verksamhet. Theobald Danby & Ailwood (2011) har genomfört forskning i 

Australien, de har forskat kring barns delaktighet och inflytande vilket är något som inte 

framhålls i Australiens läroplan. De hävdar att det beror på att det saknas forskning 

kring barns inflytande. Även Hudson (2012) har forskat kring barns beslutfattande i 

Australien, i forskningen framkommer det att inflytande ska ges inom vissa gränser 

samt att mängden inflytande ska utgå från barnens kompetens. Det är också något som 

förskollärarna i vår studie arbetar och strävar efter tillsammans med barnen.  

Emilson (2007) och Engdahl (2014) hävdar att det är förskollärarna som bestämmer 

barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. Även om författarna benämner det 

med två olika namn så tolkas det relativt lika. Emilson (2007) använder sig av ordet 

lärarkontroll och Engdahl (2014) av ordet regler. Kontrollen som förskolläraren 

använder sig av på förskolan och avdelningen blir som regler som barnen lär sig att 

förhålla sig till. Genom att barnen är bekanta med ramarna på förskolan vet de inom 

vilka ramar de kan påverka sin vistelse på förskolan. När barnen vet vilka regler som 

finns i verksamheten kan de lättare påverka utformningen av de planerade aktiviteterna 

som genomförs i förskolan. Även de oplanerade aktiviteterna kan barnen få vara med 

och påverka. Arnér (2009) hävdar att som förskollärare bör man vara förberedd med 

planerade aktiviteter och vara villig att göra förändringar i sin planering utifrån barnens 

intressen. I den tredje observationen från förskolan Vitsippan väljer förskolläraren att 

helt lägga om hela den planerade aktiviteten för att två barn har hela sitt fokus på de 

pappersflygplan som de fått vikt tidigare på dagen. Förskolläraren väljer att göra barnen 

delaktiga i sökandet efter nya sätt att vika pappersflygplan på, genom att hämta datorn 

och söka efter olika beskrivningar. Här anser vi att förskolläraren fångar upp barnens 

intresse för pappersflygplanen och arbetar vidare efter det. I intervjuerna framgår det att 

förskollärarna ska lyssna på barnen, vara flexibla tillsammans med barnen och ta tillvara 

på barnens tankar och idéer. Jonsson (2011) beskriver att det är bra om förskollärare 

fångar lärandestunden, genom att förskollärarna är flexibla i deras arbetsätt kan de fånga 

dessa stunder. Att fånga en lärandestund krävs att förskolläraren observerar och lyssnar 

in barnen samt uppmärksammar barnen och deras önskemål och utifrån detta kan 

förskolläraren ge barnen inflytande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att i Reggio 

Emilia filosofin arbetar förskollärarna dagligen med inflytande och delaktighet, genom 

att lyssna in barnen kan verksamheten utformas utifrån barnens intresse. Den andra 

observationen på förskolan Blåsippan är en förskollärare och några barn ute på 

promenad för att samla löv. Under promenaden visar barnen större intresse för 

vägskyltarna än för att samla löv. Detta tar förskolläraren till vara på genom att ställa 

frågor till barnen om skyltarna. Genom att arbeta med frågeställningar som exempelvis 

Vad?, Varför? och Hur? fångar förskollärarna barnen i deras intresse och kan återknyta 
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och på så sätt tillåta barnen få inflytande i aktiviteten. Förskolläraren och barnen 

samtalar om hur många sidor skylten har och får fyra till svar. Efter det uppmanar 

förskolläraren barnen att plocka lika många löv som skylten har sidor. I denna aktivitet 

fångar förskolläraren lärande stunden genom att koppla barnens intresse till den 

planerade aktivitet som förskolläraren har förberett. Även i intervjuerna framgår det att 

förskollärarna vill vara lyhörda och flexibla i sitt arbetssätt med barnen och deras 

möjlighet till inflytande.  

I studien beskrivs två olika perspektiv som förskollärarna kan ha i arbetet med att ge 

barnen möjlighet till inflytande. Barnperspektivet är det perspektiv där förskolläraren 

observerar verksamheten utifrån vad barnet kan vilja göra på förskolan (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). I observation två från förskolan Vitsippan är 

en förskollärare och tolv barn i ateljén för att måla. Ett av barnen säger till 

förskolläraren att hen inte vill måla mera. Förskolläraren väljer att svara med en 

motfråga ”vad vill du göra istället?”. Efter att de samtalat kommer det fram till att 

barnet fortfarande vill måla fast med en annan teknik. Här anser vi att förskolläraren 

sätter barnet och barnets behov främsta rummet. Förskolläraren väljer att samtala med 

barnet genom att ställa en motfråga för att ta reda på vad barnet vill göra istället för att 

måla, förskolläraren väljer att söka efter barnets önskan för att tillgodose barnets behov. 

Förskolläraren arbetar med en didaktisk frågeställning, genom att använda sig av 

frågeställningen Vad? får förskolläraren en djupare förståelse för vad barnet önskar och 

där igenom en bredare grund att svara på. Till skillnad från detta tillfälle har vi vid 

första observationen från förskolan Blåsippan sett hur en förskollärares agerande kan 

förändras från inflytande till att förskolläraren bestämmer helt. Observationen sker i 

samband med en läsvila efter maten, förskolläraren frågar barnen vilken typ av böcker 

de vill höra innan förskolläraren går för att hämta några böcker. De böcker 

förskolläraren kommer tillbaka med innehåller inget av det som barnen önskat att höra. 

Barnen påpekar detta men förskolläraren väljer att tysta barnen och läsa de böcker hon 

valt. Vi uppfattar att grundtanken från förskolläraren är god men att det inte fungerade 

när förskolläraren väljer böcker utifrån sitt eget intresse. Förskolläraren sätter inte 

barnet i främsta rummet, hen tillgodoser inte barnens önskemål.  

Barnperspektiv är ett perspektiv där förskollärarna möter barnen enskilt genom att 

lyssna på dem samt föra dialoger och visa förståelse för barnen (Ekelund och Dahlöf, 

2009). Barns perspektiv är det perspektiv som förskolläraren får genom att vara med i 

sammanhanget med barnet, lyssna på barnet samt skapar en förståelse för barnet 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). Även Johansson och Pramling 

Samuelsson, 2003) beskriver barnperspektiv som barns erfarenheter av sin omgivning. 

Vi anser att förskolläraren använder sig av barns perspektiv i första observation från 

förskolan Vitsippan när de befinner sig i snickarrummet för att bygga en buss. Här är 

förskolläraren lyhörd och lyssnar på alla barn även det barn som håller sig i bakgrunden. 

Förskolläraren lyssnar när barnet mumlar tyst i bakgrunden och ställer frågor till hen. 

Barnet vill hellre gå ut än att vara med och bygga bussen med de andra barnen. 

Förskolläraren väljer att tillgodose barnets önskemål genom att försöka förstå barnet. 

Genom att förskolläraren lyssnar in och gör didaktiska överväganden genom att ställa 
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frågor till barnet kan förskolläraren tillmötesgå barnets önskemål och därigenom ge 

barnet möjlighet att påverka sin vardag. 

En observation då vi anser att förskolläraren brister i att se ur barns perspektiv samt att 

ge barnen möjlighet till inflytande är i den tredje observationen från förskolan 

Blåsippan. Här vill ett av barnen vara med och duka bordet för frukost, förskolläraren 

väljer att neka barnet då förskolläraren anser att det är ohygieniskt att låta barn hjälpa 

till att duka bordet. Vi menar att förskolläraren begränsar barnets möjlighet att vara 

delaktig i verksamheten. Ett likvärdigt tillfälle är observation fyra från samma förskola, 

i den observationen ska barnen göra kompishjärtan. I den här aktiviteten har 

förskollärarna bestämt vad barnen ska göra samt färdigställt material till aktiviteten. När 

två av barnen framför sin önskan om att få rita och klippa egna hjärtan får de ett nej till 

svar, förskollärarna vill använda det material som de förberett. Vi anser att barnen inte 

får någon möjlighet att påverka denna aktivitet samt så visar inte förskollärarna någon 

förståelse för barnen. I intervjuerna däremot framgår det att förskollärarna arbetar aktivt 

med barns inflytande samt vill ha en förståelse för barnen och deras intressen. Genom 

att vi utfört studien med två metoder kan vi jämföra förskollärarnas arbetssätt med hur 

de framhåller att de arbetar med barns inflytande i verksamheten. Vi upplever att 

förskollärarna till större delen av tiden lever upp till sin tänkta lärandesituation. Vi 

upplever att de gånger som förskollärarna inte ger barnen möjlighet till inflytande är de 

lärandesituationer då förskollärarna har strukturerat upp aktiviteten för tydligt. De 

aktiviteter som observerats där hela upplägget är tydligt har gett barnen mindre 

möjlighet att påverka, då förskolläraren redan innan bestämt hur aktiviteten ska formas 

och hur slut produkten ska se ut. När förskollärarna skapar en bredare samt mindre 

strukturerad lärandesituation kan de ge barnen större möjlighet att ha inflytande i den 

planerade aktiviteten. En annan avgörande faktor för om och hur stor möjlighet barnen 

får till inflytande i verksamheten är hur förskollärarna bemöter barnen i deras samtal. 

Genom att ställa öppna frågor i samtalet med barnen får förskollärarna en bredare grund 

att ta eventuella beslut på. 

5.3 Slutsats 

Begreppet inflytande kan vara svårtolkat för den enskilda förskolläraren men genom 

aktiva samtal i arbetslaget och mellan kollegor som är villiga att arbeta för barns 

möjlighet till inflytande kan även den enskilde förskolläraren se möjligheter så barnen 

kan få påverka verksamheten. Genom att analysera begreppet inflytande bör man som 

förskollärare lättare kunna se hur barnen kan få inflytande i verksamheten. Genom att 

vara lyhörd och lyssna på barnen kan de vara med och påverka och bestämma hur 

utformningen av verksamheten kan se ut. 

För att arbeta med barns inflytande krävs det att man som förskollärare arbetar aktivt 

med att samtala med barnen för att planera de aktiviteter som förskollärarna utformar 

för verksamheten med barnens inflytande. För att barnen ska få möjlighet att påverka 

verksamheten kan förskollärarna arbeta med dokumentation som de dels kan göra 

enskilt men även tillsammans med barnen för att upptäcka barnens intressen. Som 

förskollärare gäller det även att man är flexibel när de kommer till planering och fångar 
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de inflytandesituationer som ges, både planerade och oplanerade. Genom att arbeta med 

att samtala och dokumentera med barnen kan den planerade aktiviteten utformas med 

barnens inflytande. Det är även viktigt att förskollärarna lär sig att vara flexibla för att 

fånga de tillfällen som ges till inflytande om ges i verksamheten med barnen. 

En utgångspunkt är att förskollärarna får möjlighet att diskutera vad och hur de kan 

arbeta med inflytande i förskolan samt att de får möjlighet att utveckla sin kompetens 

inom området, barns inflytande. Utifrån studiens resultat kan fortsatt forskning omfatta 

föräldrar och deras önskemål om barns inflytande i förskoleverksamheten.  

 

  



 

28 

 

Referenser 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bae, B (2009). Children’s right to participate – challenges in everyday interactions. 

Department of Teacher Education and International Studies, Oslo University College, 

Oslo, Norway 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Ekelund, G. & Dahlöf, A. (2009). Skarpa lägen: [om barn i svåra situationer]. (2., rev. 

uppl.) Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR). 

 

Emilson, A. (2007): Young children´s influence in preschool. International Journal  

Of Early Childhood, 1(39), 11-38. 

 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården [Elektronisk resurs]: En pedagogisk miljö för 

barns möten, delaktighet och inflytande. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå. 

Hudson, K. (2012). Practitioners' Views on Involving Young Children in Decision 

Making: Challenges for the Children's Rights Agenda. Australasian Journal Of Early 

Childhood, 37(2), 4-9.  

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2003). Barns perspektiv och barnperspektiv i 

pedagogisk forskning och praxis. Pedagogisk forskning i Sverige, (8), 1-2.  

 

Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jonsson, A. (2011). Nuets didaktik: förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 

Licentiatavhandling Kristianstad : Högskolan i Kristianstad, 2011. Kristianstad. 

 

Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Oslo: Departementet.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development. (OECD) (2001). Starting 

strong: Early childhood education and care. Education and skills. Paris: OECD. 

Riddersporre, B. & Persson, S. (red.) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. (1. 

utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Svenska akademien (2006). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (13. 

uppl.) Stockholm: Svenska akademien. 



 

29 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: 

Skolverket. 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och 

barnens perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 
Svedner, P.O. & Säfström, C. (red.) (2000). Didaktik: perspektiv och problem. Lund: 

Studentlitteratur. 

Theobald, M., Danby, S., & Ailwood, J. (2011). Child Participation in the Early Years: 

Challenges for Education. Australasian Journal Of Early Childhood, 36(3), 19-26.  

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Källa 1: 

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/  

Hämtad 2014-11-05, kl. 10:01 

 

  

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/


 

30 

 

Bilaga 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev  

 

Vi heter Linda Gustafsson och Carolina Söderlund och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet i Gävle. Vi skriver vårt examensarbete i didaktik, det handlar 

om barns inflytande i förskolan.  

 

Under intervjun kommer vi att använda oss av diktafon som ett hjälpmedel, vi kommer 

även att göra anteckningar under samtalets gång. För att ni ska bli helt anonyma kan ni 

välja att inte uppge ert namn eller förskolas namn under inspelningen. Ni kommer att 

vara anonyma i texten samt under intervjun. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Mvh  

Linda Gustafsson   Carolina Söderlund 

070-xxx xx xx  070-xxx xx xx 

xxx.xxxx@student.hig.se  xxx.xxxx@student.hig.se 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle 

Cresantus Biamba 

xxx.xxxx@hig.se 
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Bilaga 2 

 

Guide till intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du jobbat i förskoleverksamhet? 

 

2. Vad är inflytande för dig? 

 

3. Vad anser du är skillnaden mellan inflytande och delaktighet? 

 

4. Har ditt arbete förändrats sedan den nya läroplanen kom till? 

 

5. Arbetar du mera med barns inflytande idag, jämfört med innan 1998 när 

läroplanen kom? 

 

6. Ser du skillnader på dina kollegor arbetssätt kring barn inflytande? 

 

7. Varför tror du att vissa pedagoger inte låter barn ha inflytande? 

  

8. Barn har rätt till inflytande i förskolan, påverkas barn av denna? 

 


