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Förord 
  
Vi vill med dessa förord rikta ett stort tack till de förskollärare som tagit sig tid och 
deltagit i våra intervjuer för att göra detta arbete möjligt. Vi vill också tacka vår 
handledare Annie Hammarberg för bra synpunkter under arbetets gång. Vi vill även 
rikta ett stort tack till de lärare som undervisat och väckt nya tankar hos oss under vår 
utbildning. Barns inflytande är något vi båda har intresserat oss för och genom detta 
arbete har vi fått mer kunskap om det valda ämnet. Tillsammans har vi bearbetat fram 
texten, genomfört intervjuerna samt och sammanställt svaren.  
 
 
Evelina Eriksson & Micaela Eriksson Fridh 
Gävle, december 2015 
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Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt hur barns inflytande kommer till uttryck med fokus på 
verksamhetens dagliga rutiner. Syftet med undersökningen har varit att synliggöra i 
vilken grad barnen kan vara med och påverka innehållet i förskolan och de rutiner som 
finns och hur förskollärare arbetar med barns inflytande. 
 
För att undersöka detta har vi intervjuat åtta förskollärare på två olika förskolor i 
Mellansverige. Varje intervju har skett individuellt och respondenterna har ej fått ta del 
av frågorna innan intervjutillfället. Båda studenterna medverkade vid varje intervju.  
 
Alla förskollärare i denna studie definierade barns inflytande på samma sätt. För dem 
handlade inflytande inte om att få bestämma utan det handlade om att få en chans att 
påverka, att få göra sin röst hörd. Resultatet i denna studie visar att förskollärarna 
upplevde att rutiner kunde vara till hinder för barns inflytande i verksamheten. Något 
som också påverkade barns möjligheter till inflytande kunde vara yttre faktorer som 
förskollärarna själva inte kunde styra över som till exempel personaltäthet, eller att de 
var beroende av andra yrkesgrupper så som kökspersonal eller liknande.  
 
Nyckelord: barn, barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet, demokrati, förskola, 
inflytande, rutiner. 
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Inledning 
Efter att ha läst avsnittet om barns inflytande i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) skapades vårt intresse för att undersöka barns inflytande närmare. Läroplanen tar 
upp att förskollärare ska ansvara för att ”alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 
och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2010, s.12). I linje med detta skriver 
Westlund (2011) om vikten av att barnen själva upplever sig som delaktiga för att få 
möjligheter till inflytande och menar också att det är viktigt att de får påverka saker som 
är betydelsefulla för dem. Enligt de mänskliga rättigheterna har barn rätt till inflytande. 
I konventionen om barnets rättigheter (Förenta nationerna, 1989) finns flera avsnitt som 
lyfter att barns åsikter är betydelsefulla och att barn har rätt till inflytande och 
deltagande. Arnér (2009) tar precis som läroplanen upp att förskolan ska erbjuda barn 
möjligheten att förstå vad demokrati innebär och för att göra det möjligt innebär det att 
barn måste få möta demokratin i förskoleverksamheten. I läroplanen (Skolverket, 2010) 
står det att planeringen av verksamheten bör styras efter barnens intressen och behov, vi 
problematiserar detta då vi utifrån egna upplevelser menar att verksamheten i förskolan 
till stor del handlar om rutiner och att dessa kan vara svåra för barnen att påverka. 
Utifrån den uppfattning vi fått om att barn blir begränsade av rutiner har vi därför valt 
att fokusera vår studie på barns inflytande med fokus på rutiner. 

Med denna studie vill vi alltså undersöka hur förskollärare anser att barns inflytande 
kommer till uttryck i de dagliga rutinerna på förskolan och om barnen kan påverka 
dessa rutiner. I arbetet tar vi att ta upp den tidigare forskning och litteratur som finns om 
barns inflytande. Genom detta kan vi synliggöra de skillnader som kan finnas mellan 
tidigare forskning, litteratur och de tankar som förskollärare i vår studie har. För att 
förstå sambandet tas förändringen av barns rättigheter upp, samt läroplanen och dess 
förändringar. Vi tar även upp hur förskollärares förhållningssätt och maktposition 
påverkar barns inflytande. Vi tror att arbetet kan bidra till ökad medvetenhet om i vilken 
utsträckning barns inflytande egentligen får i förskolan och vad som begränsar det. 
Samt att detta arbete kan ligga till grund för diskussion angående barns inflytande och 
verksamhetens utformning. Nedan presenterar vi utvecklingen av den svenska förskolan 
och dess uppdrag och förändringar samt barns rättigheter.  

FN:s konvention om barnets rättigheter 
I FN:s konvention om barnets rättigheter (Förenta nationerna, 1989) finns avsnitt som 
lyfter att barns åsikter är viktiga och barn har rätt till inflytande och deltagande. Arnér 
och Tellgren (2006) skriver att det finns risk för att barn inte ses som fullvärdiga 
människor. Barnkonventionens (Förenta nationerna, 1989) grundtanke är att sträva efter 
vad som är det bästa för barnet och att barnet ska ses som någon med lika fullt 
människovärde som de vuxna. Tre artiklar i konventionen om barns rättigheter som 
belyser demokratiska grunder och inflytande är artikel 12, 13 och 29. Artikel 12 ger 
uttryck för alla barns rätt till att ha åsikter och fritt uttrycka dessa i frågor som är 
relevanta för honom/henne. Konventionen säger också att när barnet uttrycker dessa har 
han/hon rätt bli respekterad för det han/hon säger och uttrycker. Precis som i artikel 12 
uttrycker artikel 13 att barnet har rätt att uttrycka sig. Artikel 13 lyfter att barn, precis 
som vuxna, har rätt till yttrande frihet. Alltså ska det ges plats för barnets åsikter. 
Artikel 29 står för att barns utbildning ska bidra till att barn utvecklar respekt och 
förståelse för de mänskliga rättigheterna och för hur ett liv i samhället fungerar. 
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Enligt Arnér och Tellgren (2006) har barn rätten att känna till konventionen om barnets 
rättigheter (Förenta nationerna, 1989) samt att arbetet med konventionen bör göras 
tillsammans med barnen. Både barnkonventionen och den läroplan som finns för 
förskolan är skrivna för att en vuxen ska förstå innehållet. Arnér och Tellgren (2006) 
skriver att om förskollärare på allvar vill arbeta med barnkonventionens idéer bör 
barnen göras delaktiga då detta i allra högsta grad rör just barn. 

Läroplanen för förskolan 
Den första läroplanen för förskolan kom ut 1998, år 2010 reviderades den och det är 
idag den reviderade läroplanen som den svenska förskolan ska följa (Skolverket, 2010). 
Under rubriken Förändringen av läroplanen beskriver vi en del av de ändringar som 
skedde vid revideringen 2010. I den aktuella läroplanen uttrycks idag olika strävansmål 
och bland dessa finns det strävansmål om barns inflytande. Det står tydligt i läroplanen 
att förskolan har i uppdrag att arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt. Läroplanen 
ger uttryck för att förskollärarna ska arbeta med att alla barn ska utveckla sociala 
färdigheter och att de ska bli motiverade till att ta ansvar för sina egna handlingar. Det 
står även att förskolan ska lägga grunden för barns förståelse för vad demokrati är. 
Läroplanens definition av demokrati innebär bland annat att förskolan ska vara öppen 
för barns åsikter och uppmuntra till dessa. Att barn ska få möjlighet till att påverka sin 
situation i förskolan genom att ges möjlighet att ge uttryck för sina tankar och åsikter är 
därför ett ut av målen förskolan ska arbeta för. Arnér och Tellgren (2006) skriver det 
krävs att lärare och förskollärare är insatta i de regler och riktlinjer som de ska arbeta 
efter. Detta på grund av att förskollärare utifrån dessa riktlinjer om inflytande ska kunna 
skapa en miljö där det ges möjlighet för barn att våga ge uttryck för sina åsikter och 
tankar då det är en av de mänskliga rättigheter både vuxna och barn har. 

Förändringen av läroplanen 
Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan (Skolverket, 1998) som visar mål och 
riktlinjer för den pedagogiska verksamheten. Under år 2010 reviderades läroplanen och 
trädde sedan i kraft 2011. De förtydligar och kompletteringar som har skett av vissa mål 
i läroplanen för förskolan står statens skolverk för. År 2011 trädde en ny skollag (SFS 
2010:800) i kraft och den nya skollagen är enkel, tydlig och anpassad till en målstyrd 
skola. I den nya skollagen står det om de viktiga förändringar och förtydligandar som 
har skett i läroplanen för förskolan. Förskolan blir en egen skolform och verksamheten 
riktas alltmer mot utbildning och undervisning. Den som har huvudansvaret är 
förskolläraren men annan personal ska finnas till hands för att stödja barnens utveckling 
och lärande. Förskolechefen har det övergripande ansvaret över organisationen av det 
pedagogiska arbetet. Dessa bestämmelser gäller nu både för friskolor och kommunala 
förskolor. Andra förändringar är att kommunen ska sträva efter att kunna erbjuda 
omsorg för barn nattetid eller under helger.    

I och med det förstärkta pedagogiska uppdraget som den nya skollagen kräver behövs 
också en förstärkt pedagogisk kompetens hos förskollärare, barnskötare samt den 
pedagogiska ledningen av förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Det pedagogiska 
uppdraget har fått en allt större betydelse för förskolan under de senaste årtiondena och 
förändringarna är tänkta att förbereda barn inför framtida skolgång och lärande. Målen i 
förskolans läroplan är fortfarande formulerade så att lärandet sker på ett lekfullt sätt och 
ska ta hänsyn till barnens utveckling, erfarenheter, intressen samt förutsättningar. 
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De förändringar som skett kring avsnittet barns inflytande i läroplanen är att 
förskollärare nu ska ansvara för att barnen ges chans till att påverka på ett sätt som gör 
skillnad i verksamheten (Skolverket, 2010). Arbetslaget ska arbeta med barns inflytande 
genom bland annat att stötta barnen till att vilja ta ansvar, upplysa och göra barnen 
medvetna om vilka rättigheter alla människor har i ett demokratiskt samhälle. Därmed 
ska arbetet med barns inflytande även verka för att alla barns tankar och åsikter får 
chans att komma till uttryck samt att andra visar respekt för dessa. 

I förskolan och skolans värdegrund står det att det krävs att barnen har insyn i 
verksamheten för att de ska få delaktighet och inflytande (Skolverket, 2011). För att 
kunna arbeta demokratiskt står det i värdegrunden att det krävs att barnen i förskolan 
känner till de villkor och ramar som verksamheten bygger på. Barn behöver delges 
varför vissa beslut tas, annars sker en slags maktutövning. Det står också att det är 
viktigt att ha en dialog med barnen för att kunna skapa delaktighet och inflytande. I 
värdegrunden definieras inflytande och delaktighet som att det inte är lika med att alla 
får bestämma själva utan att verksamheten ger alla en möjlighet till att påverka beslut 
som fattas i förskolan. Det står även att för att barn ska kunna utveckla demokratisk 
kompetens krävs det att de får samspela med andra människor. Att barn får tillgång till 
socialt samspel i förskolan är viktigt då kommunikativa färdigheter är en stor del för att 
aktivt kunna delta i samhället (Skolverket, 2011).  
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Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt redogörs den forskning och litteratur som vi upplever ger en bas för dig 
som läsare innan du leds in i resultat och diskussionsdelen. Här beskrivs bland annat 
vad olika författare hävdar att inflytande är, hur förskollärare bör arbeta med det och 
vad det bidrar till. Även vad som menas med rutiner och varför förskolan ofta består av 
rutiner tas upp i denna del. Som läsare får du även ta del av hur förhållningssätt och 
barnsyn kan påverka barns möjlighet till inflytande och vi redogör också för de 
teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av som analysverktyg. Till sist får du som 
läsare chans till en sammanfattning av bakgrunden och här problematiserar vi ämnet och 
för dig som läsare in på studiens syfte. Den litteratur och forskning som redogörs i detta 
avsnitt har sökt fram främst med hjälp av olika sökmotorer. För att söka artiklar har vi 
använt sökmotorn Discovery. Majoriteten av de böcker som vi refererar till har sökts 
fram med hjälp av Högskolan i Gävles bibliotekskatalog men också genom att gå 
tillbaka i tidigare kursplaner för att ta upp litteratur vi arbetat med tidigare under 
utbildningen. 

Barns inflytande i förskolan 

Vi kan utifrån vad läroplanen säger om inflytande slå fast att inflytande är något som 
förskolan ska arbeta med.  
 

Om någon har en rättighet så har någon annan en skyldighet, vilket i det här 
sammanhanget innebär att om barn har rätt till något, som till exempel 
inflytande, så innebär det att lärare i förskolan är skyldiga att tillgodose denna 
barns rätt. 

(Arnér, 2009, s.20). 
 

Frågan är inte om förskollärare i förskolan ska arbeta med barns inflytande utan hur. 
Ekelund (2011) påpekar att det inte går att sträva mot läroplanen och dess mål om 
barnen inte får ha inflytande och vara delaktiga i det som händer i verksamheten. Ett 
demokratiskt förhållningssätt baseras inte bara på barnens möjligheter till att göra egna 
val. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) betyder inte inflytande att alla får göra som 
de vill, utan att det handlar om att alla ska få chans att uttrycka sina tankar fritt men det 
betyder även att alla ska respektera varandras olika åsikter. Detta ligger i linje för vad 
andra författare menar att inflytande handlar om. Johannesen och Sandvik (2009) 
skriver om orden delaktighet och inflytande och dess betydelse. De hävdar att 
delaktighet och inflytande syftar till att barnen inte endast är närvarande utan också att 
deras tankar ska påverka på ett eller annat sätt. Delaktighet och inflytande handlar inte 
bara om att få bestämma utan det handlar om något mer, det handlar om att få vara en 
del av en gemenskap. Det handlar också om respekt, oavsett åsikter och inställning. 
Även Arnér och Sollerman (2013) tar upp vad som är centralt för att kunna bygga 
grunden till en demokrati. Enligt Arnér och Sollerman är demokrati en förutsättning till 
barns inflytande och att det är av största vikt att kunna samtala med barnen. För när 
barns tankar och initiativ tas till vara på kan också förskolans demokratiuppdrag 
utvecklas. För att driva en verksamhet av hög kvalité skriver Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2001) att barn behöver vara deltagande. Om barns tillåts vara involverade i 
beslutsfattande och att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter bidrar de enligt 
författarna till en högre kvalité på verksamheten. Något som även kan bidra till ökad 
kvalité i den pedagogiska verksamheten är att kommunicera och rådgöra tillsammans 
med barnen i förskolan. Om förskollärare även erbjuder barnen att göra det de vill ökar 
även det kvalitén på verksamheten. I ett kännetecken för en verksamhet av låg kvalité 
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känner barn att de måste göra det läraren säger (Sheridan och Pramling Samuelsson, 
2001). 

Utmaningar med barns inflytande i förskolan 

Något som förskollärare ofta har svårt med är att förvandla begreppet inflytande till 
konkreta sätt att arbeta med detta (Westlund, 2011). Med anledning av detta skriver 
Westlund att det alltid är förskollärarna som avgör vilka möjligheter barn har att 
påverka och utöva inflytande i verksamheten. Arbetslag i förskolan behöver, enligt 
Åberg och Lenz Taguchi (2005), föra gemensamma diskussioner i arbetslaget. Detta då 
förskollärare i förskolan måste bli mer medvetna om vad till exempel ord som 
inflytande betyder för dem. Men att endast diskutera begreppet är tillräckligt, 
förskollärarna måste också diskutera hur de kan göra begreppet inflytande synligt i 
verksamheten då det är de som ansvarar för att verksamheten utformas efter 
grundläggande demokratiska värderingar.  

Thomas (2007) skriver att det största hindret i arbetet med barns inflytande är att vuxna 
ofta redan har placerat barn i olika fack om vad de kan och hur de är. Detta är något som 
kan liknas med Ekelunds (2011) tankar. Ekelund menar att ett hinder med barns 
inflytande i förskolan är att förskollärare ofta har uppfattningar om vad som är bra och 
mindre bra för barn. Detta kan leda till att förskolläraren hindras från att lyssna på vad 
barnet egentligen har att säga. Ekelund hävdar också att både föräldrar och förskollärare 
tänker att inflytande handlar om att alla ska få göra som de vill. Men istället handlar det 
om att i större mån säga ja istället för nej. Oftast säger förskollärare i förskolan nej 
istället för ja. Detta på grund av att de känner att de behöver förankra med övrig 
personal om det är okej eller inte (Arnér, 2009). Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2001) tar också upp “ja och nej sägandet” i koppling till barns beslutsfattanden. De 
resonerar så att om förskollärare svarar barn med ja eller nej vid frågor om vad de till 
exempel får göra bidrar de till att de inte får utrymme att fatta egna beslut. Istället tycker 
de att förskollärare bör påminna om vilka regler och krav den önskade aktiviteten har då 
detta bidrar till att barnen får chans att fatta ett eget beslut gällande om aktiviteten 
passar sig just då eller inte. Att säga ja istället för nej är något Arnér (2009) skriver att 
det kan kännas svårt då hon anser att många förskollärare i förskolan vittnar om att de 
blir kritiserade för att fjäska för barnen genom att de är väldigt tillmötesgående mot 
deras förslag och idéer. Ekelund (2011) problematiserar detta rättvisetänk i förskolan, 
att alla barn ska få lika. När barn kommer med förslag och förskollärare säger nej för att 
denne förväntar sig att alla barn vill ha det som barnet efterfrågar. Detta visar att vuxna 
har förutfattade meningar om hur det ska bli om de säger ja till barns initiativ. Om lärare 
säger bestämt nej till barns förslag så sätter de sig själv i en maktposition som barnen 
inte kan påverka. Om de istället säger ja kan de resonera sig fram till den bästa 
lösningen tillsammans med barnen. Ekelund skriver vidare att reellt inflytande handlar 
mindre om att ge barnen olika val att ta ställning till, utan mer om att lyssna till deras 
initiativ och respektera dem. Arnér och Tellgren (2006) menar att genom att den vuxne 
tar ett barnperspektiv så kan också den vuxne erbjuda barn en chans att uttrycka sina 
tankar på ett sätt där de erbjuds nya sätt att se på saker. Ofta kan vuxna vara begränsade 
i sina tankesätt medan barn ser möjligheter och genom samtal där vuxna närmar sig 
barn kan de finna nya perspektiv i en fråga. Arnér och Tellgrens studie visar dock att de 
vuxna på förskolan anser sig inte ha tid att delta i samtal med barn där det ges möjlighet 
för detta. Att inte ta till vara på samtal med barn är att missa väsentliga delar av den 
värld barnen anser sig leva i. 
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Andra omständigheter som också kan hindra barns möjlighet till inflytande över 
vardagen i förskolan är om förskolläraren har en, vad Emilson (2007), kallar stark 
kontroll. Om förskolläraren har en stark kontroll kännetecknas det av en stark 
klassificering och inramning. Med stark kontroll menar Emilson en kommunikation som 
endast är riktad åt ett håll samt att läraren är tydlig med regler och uppförande. Ett 
sådant förhållningssätt gör att barnen blir oförmögna att utöva något inflytande. 
Emilson lyfter fram Bersteins (2000) teori om att även en stark klassificering och 
inramning begränsar barns möjligheter till inflytande över vardagen i förskolan. 
Situationer som istället bjuder in till delaktighet där barnen har möjlighet till inflytande 
är om läraren har kontroll genom att komma nära barnens perspektiv. Detta bidrar till att 
barnen kan utveckla ett lärande som stödjer potentialen att vara med och påverka. 
Emilson (2007) poängterar att barns inflytande är beroende av vilken kontroll läraren 
har. 

Rutiner i förskolan 

Arnér och Sollerman (2013) tar upp begreppet rutin och menar att det är en samlad 
benämning av de händelser som återkommer dagligen och på så vis kan ses som 
vanemässiga. De nämner att återkommande händelser i förskolan är till exempel när 
barnen ska klä på sig, äta, gå ut, gå in, tvätta händerna, gå på toaletten eller vila. Men 
det finns även vissa arbetsuppgifter som sker rutinmässigt och detta är något som 
kommer ske så länge man arbetar med människor. Även Williams (2001) skriver om 
rutiner i förskolan. Enligt Williams är vardagliga aktiviteter i förskolan är starkt 
förknippade med rutinmässiga situationer som måltider, samling och lek. I dessa 
situationer ges barnen möjlighet att lära sig om regler, sätt att agera, rutiner och sociala 
koder. Williams nämner också att varje förskola har egna regler och koder som barnen 
ska lära sig, detta sker ofta i interaktionen tillsammans med andra. Genom observation 
och imitation vet barnen hur de ska agera i vissa situationer. I många av de aktiviteter 
som sker i förskolan så får barnen öva på att ta kontakt med andra, samt lyssna på de 
andra kamraterna.  
 
Arnér (2009) tar upp att det är de vuxna på förskolan som organiserar och bestämmer 
hur verksamheten ska se ut. Under en dag finns det chans till att leka fritt men även mer 
strukturerade aktiviteter som till exempel samling. Om en strukturerad aktivitet är 
återkommande varje dag hävdar Arnér att det är en rutin. Arnér och Sollerman (2013) 
hävdar att förskolepersonalen förväntar sig att barnen ska kunna anpassa sig efter de 
rutiner som finns. Detta sätta att se på rutiner kan kännas nedslående, istället beskriver 
de rutiner som återkommande händelser i vardagen som kan gynna samspel och lärande. 
I dessa återkommande händelser kan det demokratiska arbetet få stort utrymme. Det är 
av största vikt att förskolepersonalen är uppmärksam på det som sker vanemässigt så att 
barnen inte begränsas eller hindras i sin demokratiska utveckling.  
 
Markström (2005) i sin tur beskriver att vid en första kontakt med en institution finns 
regler, rutiner och andra typer av sociala ordningar. De sociala ordningarna är inte alltid 
något som reflekteras. Det kan vara öppna och dolda rutiner som finns för att sedan ge 
en upplevelse av kontinuitet i vardagen. Detta bidrar med en känsla av att kunna 
bemästra verkligheten. När barnen vet vad som förväntas av dem samt hur det ska gå 
till, till exempel vid en rutinaktivitet blir de mer självgående. Med hjälp av rutinerna 
kan barnen också orientera sig tidsmässigt. Markström skriver vidare att när rutinerna 
bryts tvingas förskollärarna till reflektion över till att medvetet se vad som styr deras 
handlande. Genom att inta olika positioner begränsas och möjliggörs vissa 
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handlingar.  Markström tar i likhet med Arnér och Sollerman (2013) upp att rutiner är 
något bra som skapar trygghet för barnen. Dock förutsätter det att rutinerna kommer i 
samma ordning och att det utförs vid rätt tid. Tanken bakom dessa rutiner bygger på 
idéer och ideal om hur en verksamhet ska fungera. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) 
skriver också om att se värdet i rutinerna och att många småbarnsavdelningar styrs av 
rutiner och omsorg. Det är därför viktigt att ta vara på dessa situationer och skapa goda 
relationer. Genom goda relationer kan barnen få ett förtroende för de vuxna. 
 
Enligt Arnér och Sollerman (2013) är alla händelser på förskolan är viktiga för barnet 
och har en betydelse just när de händer. De hävdar dock att rutiner ofta ska gå fort, 
istället är det viktigt att se värdet i rutinerna. Om förskollärarna kan se värdet i rutinerna 
så skulle de se det på ett annat sätt än bara som rutiner. När rutiner bestäms finns en risk 
att dessa händelser passerar förbi utan reflektion. Att vanemässigt säg nej kan vara en 
sådan händelse enligt Arnér och Sollerman.  
 
Williams (2001) skriver även om de negativa sidorna av rutiner och hävdar att barn kan 
använda rutiner för att stänga ute andra barn genom att hänvisa till regler som finns på 
förskolan. Rutinerna på förskolan är av betydelse för barns spontana lärande av 
varandra och leder till att de blir en del av kulturen. Williams hävdar att det kan vara bra 
att ifrågasätta de regler och rutiner som finns eftersom de kan både leda till inkludering 
och exkludering av barn. Williams menar också att det både finns positiva och negativa 
sidor av rutiner. Det som anses är positivt med rutiner är att barn socialiseras in i 
kulturen med hjälp av andra. Det som anses som negativt enligt Williams är att det kan 
vara svårt att bryta mönster för rutiner och att det därför är viktigt att skapa en miljö där 
barnen känner sig delaktiga i förskoleverksamheten.  

Barnsyn, förhållningssätt och ledarskap 
En avgörande faktor i arbetet med barns inflytande i förskolan har att göra med vilken 
barnsyn personalen har. För att barn ska ges möjlighet att påverka sin situation i 
verksamheten krävs det att pedagogerna ska kunna ta ett barnperspektiv (Westlund, 
2011). Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver i deras bok om att förskollärares barnsyn 
påverkar hur vi möter barn samt hur vi arbetar tillsammans med dem i förskolans 
verksamhet. Men genom att arbeta nära ett barnperspektiv så upplever oftast barn att de 
får mer kontroll (Westlund, 2011). Men i vilken grad barns delaktighet och inflytande 
visar sig menar Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2011) med referering till 
Emilson (2007) beror på om förskolläraren utövar mycket eller lite kontroll i 
verksamheten. Det betyder att barn har de bästa chanserna för att uttrycka sig är om 
förskolläraren ser barnet som kompetent så att denne kan visa tilltro och släppa på 
kontrollen. I en verksamhet där det finns mer och mindre drivande barn menar Westlund 
(2011) att ett förhållningssätt där förskollärare utövar en medveten styrning kan öka 
möjligheterna för att alla barn ska få chans till att utöva inflytande. 
 
Under rubriken utmaningar med barns inflytande i förskolan skriver vi om att Thomas 
(2007) hävdar att det största hindret i arbetet med barns inflytande är att vuxna oftast 
har förutfattade meningar om barn. Detta är något som också Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) skriver om. De skriver att vuxna ofta tänker sig hur barn är utifrån mallar om hur 
de ska vara utifrån till exempel vilken ålder barnet har. Arnér (2009) påvisar att de 
faktorer som Thomas (2007), Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp, är faktorer som 
påverkar hur den vuxne handlar i relation till barnet. Den vuxnes tankar påverkar hur de 
kommer att bemöta barn. För att det ska vara möjligt för barn att utöva inflytande i 
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förskoleverksamheten krävs det att den vuxne kan inta ett barnperspektiv. Detta för att 
möjliggöra för barn att vara delaktiga i de olika delarna av verksamheten (Arnér, 2009). 
Arnér och Sollerman (2013) tar även upp det faktum att barn behöver förebilder och att 
vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som de har. Det är av stor vikt att vuxna har förstått demokratiuppdraget 
samt hur det ska hanteras eftersom barn är beroende av vuxna. Något som Emilson 
(2007) uppmärksammar är det faktum att barns inflytande är beroende av vilken 
kontroll läraren har. En kommunikation som endast är riktad åt ett håll, där läraren är 
tydlig med regler och uppförande gör att barnen blir oförmögna att utöva något 
inflytande. Detta skriver även Åberg och Lenz Taguchi (2005) om. De menar att 
pedagoger i förskolan måste vara medveten om den makt de har över barnen som vistas 
där. Eftersom det är pedagogerna i förskolan som har makten över hur verksamheten är 
utformad och det är de som sätter ramarna för vad som ska ske. Förskollärarna har alltså 
makten att hindra eller möjliggöra situationer där barn får chans att utöva inflytande.  

Maktskillnader i förskolan 
Wallin (2003) tar upp det faktum att förskollärare i förskolan har väldigt stor makt över 
vad som sker både i verksamheten samt över barnen. Även om demokrati värdesätts 
högt kan de vara svårt att tillämpa det på ett “förskolegolv” enligt Wallin. Exempel på 
när ledarskapet blir extra tydligt är när förskollärare delar barnen i grupper. Att 
organisera en dag på förskolan ingår i yrket som förskollärare och Wallin anser att det 
är viktigt att alla får en chans att uttrycka sin åsikt. Samt tar upp att makten ingår i 
rollen som förskollärare men det viktiga är att fundera på när och hur förskollärare 
utövar den. Orlenius (2001) tar också upp detta och skriver att det är intressant hur 
förskollärare utövar sin makt, då han anser att det handlar om att ta ansvar för barnen. 
Eftersom människor alltid är beroende av andra kommer det att medföra maktutövning. 
Orlenius skriver vidare: 
 

Maktfullkomlighet ryms inte inom pedagogisk verksamhet som vilar på allas lika 
och unika värde. 

(Orlenius, 2001, s.193). 
 
Vuxna behöver i den meningen se över sin förmåga att ta ansvar och hur de använder 
sin makt. Även Arnér och Sollerman (2013) skriver om de maktskillnader som kan 
finnas i förskolan. De skriver att barn upplever att det inte är någon idé att uttrycka sig 
för att det redan i förväg är bestämt hur det ska vara. Detta är något som även Arnér och 
Tellgren (2006) nämner, att barn upplever det som att vuxna i alla fall kan mer och 
därför får de bestämma. Detta innebär att om barn upplever detta så sitter förskollärarna 
på så kallad kunskapsmakt. Det säger också något om den underordning som barn står i 
förhållande till vuxna. Arnér och Sollerman slår fast vid att barn måste få känna att de 
får vara med och påverka samt att det är viktigt för barnen att ha en egen åsikt. Oavsett 
ålder har man rätt att uttrycka sin åsikt, med särskild hänsyn till barn eftersom de är 
underordnade i förhållande till vuxna. Vidare skriver de att barn har svårt att rubba de 
maktförhållanden som finns till vuxna både i hemmet och i förskolan.  
 
Arnér och Tellgren (2006) skriver att de barn som deltagit i deras studie tydligt har visat 
tecken på att de är medvetna om det underläge de har i förskolan gentemot 
förskollärarna. De menar att vuxna har en bild av att barn behöver regler och styrning 
från de vuxna. Under deras studie så framkom det underlag som tyder på att barnen som 
deltog hade en längtan efter att få påverka olika situationer som de befann sig i men 
även att verkligen bli lyssnade på. Orlenius (2001) tar i sin tur upp att på institutioner 
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som till exempel på en förskola så behövs regler eftersom ordning skapar trygghet för 
lärandet. Det är förskollärares ansvar att vara gränssättare och att vara tydlig till de barn 
som tidigare kanske inte varit vana med gränssättningar. Öhman (2008) skriver även om 
att visa barn tillrätta och att maktkamper och att markerandet av en gräns visar vilken 
slags barnsyn man har. Öhman beskriver sedan förskollärare som har tappat förståelsen 
för barnets livsvärld, och resonerar att barnet inte får ta makten. Ett sådant tänk hävdar 
Öhman leder inte till något utvecklande samspel, det är alltid den vuxne som har ansvar 
för samspelets kvalitet. 

Barns perspektiv och barnperspektiv 
Arnér och Tellgren (2006) menar att genom att inta olika perspektiv förändras 
betydelsen för hur en lärare kommer att se på olika situationer samt hur ställning tas i 
olika frågor. De hävdar att till exempel missuppfattningar kan uppstå i en situation då 
två olika personer tar olika perspektiv i relation till sakfrågan.  

Barns perspektiv 
Ett barns perspektiv representerar enligt Sommer et al. (2011) barnets egna tankar och 
åsikter. Arnér och Sollerman (2013) påvisar att när man talar om barns perspektiv är det 
barnens egna föreställningar om sina liv. Dock ställer sig Sommer et al. kritisk till 
frågan om en vuxen kan ta ett barns perspektiv. Detta då vuxna inte kan veta vad ett 
barn tänker och jämför det med att en kvinna till exempel inte heller kan ta en mans 
perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar likt Sommer et al. att det är omöjligt att 
veta vad och hur ett barn tänker, men för att närma sig barns perspektiv i samband med 
inflytande i förskolan har de fört samtal med barn. Johansson (2003) som också har 
forskat och arbetat med barn och barns perspektiv menar precis som Sommer et al. 
(2011) och Arnér och Tellgren (2006) att människan aldrig fullt ut kan förstå någon 
annan då en inte kan stiga ur sin egen kropp och in i någon annans. Alltså kan vi utifrån 
denna forskning anta att en förskollärare eller annan vuxen inte kan ta ett barns 
perspektiv, utan genom att använda sig av ett barns perspektiv är att lyssna till barns 
tankar och åsikter om olika fenomen. Barns perspektiv ger alltså uttryck för hur de 
upplever något. Ett exempel på detta ur Arnér och Tellgrens studie är: 

 
Det tycks vara vanligt inom förskola och skola att barnen blir avbrutna med det 
som de för stunden håller på med för att istället göra någon de vuxna anser 
viktigare. 

(Arnér och Tellgren, 2006, s. 87) 
 

Detta är alltså ett barns perspektiv på hur de upplever en situation i förskolan 
(Johansson, 2003). Genom att den vuxne försöker att förstå och lyssna, alltså komma 
nära deras perspektiv, skapas goda förutsättningar för att förstå barns perspektiv. Att 
arbeta med barns tankar är något som Arnér och Tellgren (2006) menar att det finns 
goda chanser för inom förskolan. Om förskolan arbetar enligt läroplanen (Skolverket, 
2010) och barnkonventionen (Förenta nationerna, 1989) bör det skapas tillfällen där det 
finns chans för barn att komma till tals och uttrycka sig, alltså att ge sitt perspektiv på 
till exempel frågor som rör dem. Men det krävs då att de vuxna inser värdet av barns 
åsikter för att de ska betyda något (Arnér & Tellgren, 2006). 



 

 
 

10 

Barnperspektiv 
Ett barnperspektiv är det vuxna använder sig av för att komma närmare barns tankar 
(Sommer et al., 2011). Den vardagliga termen betyder “en särskild syn på barn” eller 
“ett sätt att se på barn”. Barnperspektivet blir en representation av vuxnas uppfattningar 
om vad och hur barn tänker. Men Arnér och Tellgren (2006) menar att det inte riktigt är 
så enkelt som Sommer et al. beskriver barnperspektiv. De påvisar att det att det finns 
flera olika definitioner av vad barnperspektiv innebär. Arnér och Tellgren skriver att ta 
ett barnperspektiv handlar oftast om att sätta sig in i hur barn upplever något men att hur 
den vuxne tolkar detta påverkas av faktorer som till exempel social klass, kultur och 
personliga uppfattningar. Alltså kan två personers uppfattning av barnperspektiv skilja 
sig mellan vuxna. Något som ligger i händerna på den vuxne menar också Arnér och 
Tellgren är att denne kan välja eller välja bort barnperspektivet då en vuxen alltid utgår 
ifrån vuxenperspektivet i första hand. Sommer et al. (2011) skriver att den vuxne inte 
alltid har tillträde till barnets värld, men att en förståelse kan utvecklas för hur barnet 
uppfattar omvärlden. Detta perspektiv är baserat på barns perspektiv och tolkas alltid av 
en vuxen. Hos den vuxne handlar det om att kunna tolka barns perspektiv och hur det 
uppfattas av barnet. Barnets perspektiv handlar om dennes erfarenheter, uppfattningar 
samt förståelse av sin livsvärld. Begreppen skiljs åt på så vis att barnperspektiv tolkas 
av en vuxen medan barns perspektiv är vad som beskrivs av barnet själv.  

Sammanfattande reflektioner angående barns inflytande 
Enligt författarna (Arnér och Sollerman, 2013; Johannesen och Sandvik, 2009; Åberg 
och Lenz Taguchi, 2005) betyder inflytande att någon får göra sin röst hörd, får vara 
delaktig och att inflytande inte är desamma som ett bestämmande. Westlund (2011) tar 
upp att förskollärare ofta har svårt att förvandla begreppet inflytande till konkreta sätt 
för att arbeta med inflytande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att begreppet 
inflytande behöver diskuteras i arbetslaget för att de ska bli mer medvetna om vad 
begreppet betyder för dem och hur de kan arbeta med inflytande.  
 
Thomas (2007) och Ekelund (2011) tar upp faktorer som kan hindra arbetet med barns 
inflytande, vilket kan vara föreställningar om hur barn är. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) påpekar förskollärares barnsyn är avgörande för om barn ges inflytande i 
förskolan eller inte. Emilson (2007) menar också att förskollärares barnsyn ligger till 
grund för deras förhållningssätt. Emilson hävdar även att förskollärares förhållningssätt 
är en faktor som avgör i vilken grad barns inflytande kommer till uttryck i förskolan. 
Författarna hävdar alltså att förskollärares barnsyn är avgörande för i vilken grad barns 
inflytande ges i förskolan. Arnér och Tellgren (2006) hävdar att det finns maktskillnader 
mellan förskollärare och barn i förskolan detta då författarna från resultat i deras studie 
visar att barn upplever det som onödigt att uttrycka sig då de upplever att vuxna ändå 
bestämmer.  
 
Arnér (2009) menar att dagarna på förskolan organiseras av de vuxna som arbetar där 
men för att inte begränsas i arbetet med barns inflytande menar Arnér och Sollerman 
(2013) att förskollärare bör se värdet i de rutiner som finns för att de inte endast ska ses 
som rutiner. För att veta hur barn upplever något menar Sommer et al. (2011) att 
förskollärare inte kan använda sig av ett barnperspektiv då detta endast är en vuxens 
föreställning om till exempel hur barn upplevt något. För att förskollärare ska få ta del 
av ett barns perspektiv måste de fråga barnet då det endast är barnet som kan delge 
förskolläraren deras perspektiv. 
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Syfte, problemformulering och frågeställningar 
Att arbeta med barns inflytande i förskolan är inte något som förskollärare kan välja 
eller välja bort att arbeta med. Att arbeta med barns inflytande är en del av uppdraget, 
vilket står klart i läroplanen (Skolverket, 2010), värdegrunden (Skolverket, 2011) och 
barnkonventionen (Förenta nationerna, 1989). Då vi under tidigare verksamhetsförlagda 
utbildnings perioder upplevt att rutiner är en stor del i verksamheten. Till exempel har vi 
upplevt att barn inte kan välja om de vill vistas inomhus eller utomhus. I sökandet av 
forskning om inflytande fann vi heller inte någon forskning där det fanns en koppling 
mellan inflytande och rutiner. Detta gör det ännu mer intressant för oss att rikta vårt 
arbeta i den valda riktningen. För att undersöka ämnet närmare har vi använt oss av 
följande tre frågeställningar: 
 

- Hur anser ett urval förskollärare att barns inflytande kommer till uttryck i de 
dagliga rutinerna på förskolan? 

- I vilken utsträckning anser de tillfrågade förskollärarna att barnen kan påverka 
innehållet i de rutiner som finns på förskolan? 

- Upplever förskollärare i vår studie att det finns några hinder i arbetet med barns 
inflytande i den dagliga verksamheten? 
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Metod 
I följande text redogör vi för hur vi har gått till väga för att få svar på vår undersökning. 
Vi presenterar valet av metod samt vilket urval vi gjort. Vi tar även upp hur vi har 
samlat in empiriskt material samt arbetet med det insamlade materialet. Valet av metod 
är viktigt att ta ställning till, då det finns en begränsad av tid (Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2009). Vi ansåg att vi bäst kunde undersöka våra frågor om barns inflytande i 
relation till rutiner i förskolan genom att intervjua personal i förskolan. Detta för att 
kunna närma oss dem som har kunskap om det vi efterfrågade.  

Urval 
I studien medverkade totalt åtta förskollärare från två olika förskolor, fyra från varje. 
Under processens gång har vi varit noggranna med att våra respondenter samt förskolor 
förblivit anonyma. I beskrivningen av förskolorna är namnen fingerade. Empirin som vi 
presenterar har vi hämtat från två olika förskolor i mellansverige. Urvalet skedde 
slumpmässigt då vi skickade ut förfrågningar till förskolechefer om vilka förskolor som 
kunde tänka sig att delta i studien. Det som skiljer de olika förskolorna åt är varierande 
gruppstorlek, arbetslag samt arbetssätt.  
 
Förskolan “Månen” är en privat förskola och består av två avdelningar. På förskolan 
arbetar fyra förskollärare och två barnskötare. Förskolan profilerar sig som en 
naturförskola och arbetar för att barnen ska utveckla en förståelse för deras närmiljö 
samt natur. I förskolans beskrivning skriver de också att de vill att barnen ska utvecklas 
till självständiga barn som har tilltro till sig själva och att de uppskattar varandras 
olikheter. 
 
Förskolan “Solen” är en kommunal förskola och består av fyra avdelningar med 
åldersindelade barngrupper med varierande antal barn. På varje avdelning arbetar två 
förskollärare tillsammans med en barnskötare. I en av barngrupperna finns även en 
resurspedagog. Förskolan har inget uttalat arbetssätt.  

Genomförande och datainsamling 
Vid utskick av informationsbrev (bilaga 1) bad vi om deltagande och de potentiella 
deltagarna informerades om studiens syfte och även om de forskningsetiska principer 
som finns (Vetenskapsrådet, 2012). I informationsbrevet tog vi upp att intervjuerna 
genomförs enskilt samt att deltagande personal och förskolor inte kommer att kunna 
identifieras. Vi informerade även om att arbetet kommer att publiceras i högskolans 
databas och att uppgifterna hanteras på ett sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Vi 
ansåg att detta var av vikt att framföra till eventuella deltagare eftersom det kan leda till 
tveksamheter kring deltagandet. Innan intervjuerna påbörjades upplyste vi 
respondenterna om att det var frivilligt att delta samt att de när som helst hade rätt att 
avbryta.  
 
Vi valde att inte dela ut intervjufrågorna innan vi genomförde intervjuerna eftersom vi 
ville få spontana svar på de frågor vi ställde. Intervjufrågorna vi ställde till de 
deltagande respondenterna handlade dels om vilka rutiner som fanns i deras 
verksamheter och hur de arbetade med dessa, samt frågor där de fick beskriva hur de 
tolkade inflytande och hur de arbetade med barns inflytande i verksamheten (bilaga 2). 
Förskollärarna intervjuades enskilt och spelades in med hjälp av en mobiltelefon, vilket 
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deltagarna informerades om. Vi valde att intervjua respondenterna enskilt för att få 
tydliga svar, men också för att kunna jämföra deras tankar. Intervjufrågorna fastställdes 
innan intervjuerna men ställdes sedan i den ordning som situationen inbjöd till, detta 
kallas för en halvstrukturerad intervju (Stukát, 2011). Frågorna formulerades så att 
respondenterna inte skulle kunna svara ja eller nej på frågorna, det vill säga öppna 
frågor. Genom öppna och konkreta frågor lockas berättelser fram om det man är 
intresserad av (Löfgren, 2014). Eftersom frågorna var så pass öppna besvarades några 
av intervjufrågorna redan innan vi hade ställt dem. Under samtalets gång kunde vi 
strukturera upp frågorna så att de blev besvarade men inte i den ordning vi förutbestämt. 
I och med detta krävdes det att vi lyssnade aktivt och fokuserade för att kunna ställa 
följdfrågor. Genom att ställa dessa öppna frågor inom ett visst tema hoppades vi få så 
uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna varade mellan 11- 25 minuter. Sedan 
bearbetade vi materialet genom att lyssna på de intervjuer vi genomförde. För att 
bearbeta materialet krävdes att vi lyssnade på inspelningarna flera gånger. Vi före sedan 
ljudupptagningarna över till skrift och kategoriserade svaren. De svar vi fick 
analyserade vi sedan utifrån barnperspektiv och barns perspektiv. Perspektiven valdes 
för att det är begrepp som är betydelsefulla för den här studien och kräver en närmare 
förklaring.  
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Resultat 
I denna del redovisas resultaten från den empiri vi har samlat in via de intervjuer som 
genomfördes. I avsnittet belyser vi de olika aspekterna av hur barns inflytande ser ut i 
verksamheten och hur det skulle kunna uppnås enligt förskolepersonal, detta i relation 
till de rutiner som finns. Under våra intervjuer med förskollärare som är verksamma i 
förskolan tillfrågades de bland annat om deras tankar och tolkningar angående 
inflytande i förskolan samt de rutiner förskolan hade. Frågorna som ställdes var i syfte 
att se vilka rutiner som fanns, varför de fanns och vilken möjlighet barnen hade att 
påverka innehållet i dessa. I denna del tas olika citat med som är relevanta för arbetet. 
Förskollärarna kommer inte att namnges eller ha fingerade namn. Istället har vi valt att 
redogöra för vilken förskola förskolläraren arbetar på, detta då vi anser att det är mer 
intressant att se hur deras olika arbetssätt kan ligga till grund för hur förskolorna kom att 
skilja sig i frågan om hur de arbetar med barns inflytande och hur deras dagliga rutiner 
ser ut. 

Förskollärares tankar om begreppet inflytande 
Alla tillfrågade förskollärare som deltog i intervjuerna var eniga om hur de tolkar 
begreppet inflytande och vad det betyder för dem. Inflytande för dem betyder att ha 
chans att påverka sin situation, göra sin röst hörd samt att sin röst betyder något. En av 
förskollärarna menar att begreppet inflytande i sig är stort. En annan förskollärare 
resonerar även kring detta och anser att barns inflytande i förskolan kan handla om att få 
välja på olika aktiviteter som förskollärarna redan bestämt. Utifrån våra intervjuer tolkar 
vi det som att förskollärarna i denna studie har uppfattningen att barns inflytande 
handlar om att barn får göra val men inom de ramar som förskollärarna satt. 

Hur arbetar förskollärare med barns inflytande? 
När vi frågade intervjudeltagarna vilka styrdokument som finns på förskolan för att 
arbeta med barns inflytande är det kanske anmärkningsvärt att endast hälften av 
förskollärarna i denna studie nämner läroplanen som ett styrdokument. I övrigt nämns 
likabehandlingsplan och handlingsplan som styrdokument som används i arbetet med 
barns inflytande. Förskollärarna från förskolan Solen beskriver dessa styrdokument som 
levande dokument som de diskuterar och reflekterar över cirka var tredje vecka. Medan 
förskollärarna på förskolan Månen upplevs som mindre aktiva i arbetet med 
dokumenten. Att vi tolkar det som att förskolan Månen inte är lika aktiva görs utifrån 
svar som: 
 

Om jag utgår från mig så är jag anti dokument som hamnar i en pärm och inget 
är något värt. Då blir de meningslösa. Man kan till exempel ha en tjusig 
läroplan men det säger ingenting, det som säger något är det som sker här, där 
vi och barnen är, som är det relevant. 

(Intervju med förskollärare, Månen). 
 
Trots att förskolorna skiljer sig åt i hur aktiva förskollärarna är med styrdokumenten 
ansåg sig alla arbeta med barns inflytande. Efter att vi visat några av deltagarna vad 
läroplanen säger angående barns inflytande i förskolan blir förskollärarnas tolkningar av 
läroplanen väldigt lika. Alltså, barnen har rätt att påverka sin situation och vardag på 
förskolan. Vad förskollärarna på de olika förskolorna ansåg att barnen hade inflytande 
över skiljdes sig dock åt lite, men personalen som tillhörde samma förskolor svarade 
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ganska lika. På Månen där verksamheten till stor del är förlagd utomhus gav 
förskollärarna som exempel att barnen kunde få vara med och påverka till vilken plats 
de skulle gå till under förmiddagen och tillgodose vad barnen ville plocka ut för 
material för att leka med, exempelvis lego, böcker eller pärlor.  På Månen menar 
förskollärarna att väder och vind styr mycket vilka aktiviteter som passar just för dagen. 
En förskollärare säger: 
 

Man kan till exempel inte sitta och pärla när det är minus ute. 
 (Intervju med förskollärare, Månen). 

 
På Solen handlade arbetet med barns inflytande mycket om till exempel att barnen fick 
vara med och göra de små valen som vad de vill leka med. Där får barnen göra “valet” 
vilket innebär att barnen får välja ett kort på en aktivitet som de vill göra. För varje 
aktivitet finns ett begränsat antal kort vilket gör att barnen ibland kan behöva välja 
något annat än vad de egentligen ville leka med. På Solen kan barnen också få komma 
med förslag om att de till exempel vill gå till biblioteket eller liknande men det kräver 
då mer planering då Solen har lägre personaltäthet och en annan struktur på 
verksamheten än Månen, men de försöker ändå uppfylla barnens önskemål så gott det 
går. Ett par förskollärare nämner flexibilitet som en viktig egenskap för att arbeta med 
inflytande. En av dem sa så här: 
 

Du måste vara flexibel och så där. Det innebär att den vuxne inte kan ”köra sitt 
race” för att den måste lyssna på åsikter och “input” från andra också. Så man 
får vara flexibel.  

(Intervju med förskollärare, Månen). 
 
Att vara flexibel handlar också om att lyssna och ta till vara på barnens tankar, samt 
anpassa verksamheten efter det. En av förskollärarna tycker att barnen får inflytande 
genom att komma till de vuxna med förslag och idéer. På vår intervjufråga om barnen 
skulle kunna påverka mer svarar en förskollärare att det enklaste sättet för barnen är att 
komma till oss vuxna. Medan en annan förskollärare menar att det är lätt att anta vad 
barnen vill istället för att fråga. Förskolläraren säger i intervjun:  
 

För man kommer på sig själv ibland, vi kan ju faktiskt fråga barnen! 
(Intervju med förskollärare, Solen). 

 

Vad anser förskollärare kan begränsa barns inflytande? 
Alla deltagande förskollärare ansåg att det finns begränsningar med barns inflytande. 
Något som kan begränsa barns inflytande påpekar flera förskollärare är om barnen leker 
våldsamma eller andra lekar som inte anses vara bra, då menar de att barnen inte kan 
bestämma själva utan att den vuxen måste hjälpa dem att utveckla leken till något annat 
istället.  Flera förskollärare nämner också att barn inte kan bestämma allt och att 
inflytande måste ske inom vissa ramar. 
 

Det måste vara en vuxen som leder men lyssnar till barnen. Annars känner jag 
att det blir för mycket ansvar. 

(Intervju med förskollärare, Solen).  
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Liknande ord uttrycker flera deltagare, alltså att barn inte bara kan släppas fria att 
bestämma allt. En förskollärare säger med hänvisning till läroplanen att förskolan 
faktiskt har ett syfte att det måste finnas en röd tråd i verksamheten. Samt att det inte 
endast går att lyssna till barnen.  
 
Något som också kunde begränsa i vilken grad förskollärarna kunde bemöta barnen på 
Solen upplevde en förskollärare var en personalfråga. Förskolläraren menade att de var 
2,85 personal på 20 barn vilket gjorde att det var svårt att möta önskemål beroende på 
hur många barn som ville göra vad. Den förskolläraren säger:  
 

Skulle det vara mer personal och mindre grupper skulle de ju vara möjligt på ett 
helt annat sätt att styra vardagen. Och då skulle man ju kunna göra sådana 
saker som att åka till biblioteken och på utflykter. Och kunna fråga dom också, 
vad de vill göra idag. Men de funkar inte just nu.  

(Intervju med förskollärare, Solen). 
 

Förskolans rutiner och barns inflytande i relation till dessa 
På Månens förskola säger personalen att de enda rutiner som är fasta är måltiderna, det 
vill säga frukost, lunch och mellanmål, samt att barnen har med sig en mindre matsäck 
på torsdagar som de äter tillsammans på passande plats utomhus. Utöver detta säger de 
sig ha en ganska öppen veckoplanering där de flyttar verksamheten till den plats som 
passar bra för dagen i samråd med barnen. Vila för de barn som behöver sova sker 
också dagligen, men det styrs delvis efter barnens behov. Då de enda rutiner som är 
fasta är måltiderna på Månen säger sig förskollärarna att det är svårt för barnen att 
påverka dessa rutiner då det styrs av faktorer som till exempel när köket kan ha maten 
redo och att maten tillagas i samband med skolmaten då det är samma mat som serveras 
i skolan och förskolan. Förskollärarna säger dock att barnen ändå kan ha ett slags 
inflytande då de ser vad barnen tycker om att äta och vad de tycker mindre om samt att 
de inte har några fasta bordplatser. 
 
På Solens förskola var också måltiderna fasta rutiner. Sedan skiljde det sig mellan olika 
dagar då till exempel måndagar och fredagar innebar planering för avdelningarna, då 
gick alla barn ut efter frukost, vilket de som oftast gjorde de andra dagarna med men 
förskollärarna menade att det ändå fanns utrymme för barnen att få göra sin röst hörd 
angående om de ville gå ut eller inte. Samling var också en stående punkt på 
dagordningen på Solen. Samlingen användes mycket som ett tillfälle för att låta barnen 
få berätta för varandra samt att lyfta deras tankar. Detta var något som förskollärarna sa 
sig kunde se att barnen tyckte var roligt. De menade att de märkte vad barnen tycker är 
roligt respektive tråkigt samt vad de gillar och inte gillar precis som personalen på 
Månen menade.  
 
En av förskollärarna på Månen tar upp tankar kring rutiner och menar att det handlar om 
att inte fastna i dessa. Förskolläraren menar att barnen skulle kunna påverka mer men att 
det handlar om ett tankesätt, att de vuxna inte fastnar i det rutinmässiga tänkandet. 
Förskolläraren poängterar att det är viktigt att inte alltid köra på i samma spår, utan att 
visa en öppenhet gentemot barnen när de kommer med förslag och idéer. 
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Förskollärarnas barnsyn 
Förskollärarna i denna studie beskriver sin syn på barn på olika sätt. Två förskollärare 
på Månen anser att barn är kapabla och kompetenta och en av dessa menar också att 
barn är individer som behöver få känna sig älskade och omtyckta och säger att de nog 
ser och känner mer än vad vuxna tror. En tredje anser att denne tror att barn gör så gott 
de kan utifrån deras egna förutsättningar. En fjärde förskollärare på Månen nämner även 
att denne ser barnen som morgondagens vuxna och att det är på förskolan de lägger 
grunden för vad barn kommer lära sig senare i livet. Samma förskollärare uttrycker att 
det handlar om att ”så ett frö” hos barnen samt att det är viktigt att visa barnen hur man 
är gentemot varandra. 
 
En förskollärare från Solen menar att barn inte är små vuxna och att en del personer tror 
detta. Utan att barn är individer som vuxna måste ge mycket och att barn behöver ramar 
och trygghet. En annan förskollärare på Solen säger att barn är egna individer med ett 
eget värde. En tredje beskriver sin syn på barn som positiv och att barn hela tiden vill 
lära sig saker men att de ofta visar känslor som både är empatiska och egoistiska. En 
fjärde förskollärare på Solen menar att denne har samma syn på vuxna som på barn och 
att det är viktigt att visa barnen respekt. 

Kommentar till resultat 
I denna del analyserar och jämför vi de svar och tankar som framkommit från de 
intervjuer vi gjort med förskollärare och som redogörs i resultatavsnittet, utifrån de 
teoretiska perspektiven barns perspektiv och barnperspektiv. Detta då flera deltagande 
förskollärare gav svar som upplevdes tas ur ett barnperspektiv, till exempel menade 
flera förskollärare att de kunde se vad barnen tycker om att göra och inte. 

Inflytande i förskolan och förskollärares arbete med inflytande 
I resultatdelen kan vi se svar som liknar det vi har tagit upp i litteraturen nämligen att 
inflytande inte handlar om att alla ska få bestämma jämt utan det handlar om att få sin 
röst hörd. De tillfrågade förskollärarna i detta arbete är ganska enade om denna tolkning 
och menar att barnen på förskolan ska få chans att påverka sin vardag i verksamheten. 
Utifrån intervjuerna kan vi se att hälften av förskollärarna använder ett barnperspektiv 
då de tolkar vad barnen vill göra och vad de tycker om, vilket de menar leder till ett 
indirekt inflytande. Ett exempel på detta som en förskollärare på Månen nämner är att 
barnen har indirekt inflytande vid maten. Förskolläraren menar att de ser vad barnen 
tycker om att äta samt äter mycket av, genom detta valdes maträtterna. Om 
förskollärarna istället hade använt ett barns perspektiv, och frågat barnen vad de vill äta 
så hade de kanske fått andra svar. Två förskollärare på Månen och två förskollärare 
Solen menar att barnen ibland kunde berätta att de ville göra olika saker och om det inte 
kunde ske direkt så menade ändå förskollärarna att de lyssnade på barnen och försökte 
uppfylla deras önskningar när tillfälle gavs. En av förskollärarna på Solen uttrycker i 
intervjun att de generellt sett skulle kunna fråga barnen mer och oftare. Förskolläraren 
menar att det glöms bort i bland och påpekar även att inflytande fås mer ju äldre barnen 
blir. Om förskollärarna i högre grad väljer att fråga barnen så kommer också ett annat 
perspektiv att tas, det vill säga ett barns perspektiv. 
 
Utifrån intervjuerna vi gjorde blir det tydligt att det är förskollärarna som har makten 
över hur stort inflytande barnen har. Vi kan se i resultatet att de deltagande 
förskollärarna ofta tolkar och kanske till och med generaliserar vad barn vill och tycker 
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om istället för att fråga. Det som framkommit ur intervjuerna visar att de deltagande 
förskollärarna tolkar läroplanen på samma sätt men ändå skiljer sig deras arbetssätt åt 
och även deras arbete med barns inflytande.  

Begränsningar med barns inflytande 
Flera saker nämns i intervjuerna som förskollärare menar begränsar barns möjligheter 
till inflytande. Något som två av förskollärarna nämner är att det är bra om det finns en 
vuxen som leder verksamheten men också lyssnar till barnen. Mer än hälften av 
förskollärarna nämner också att barn inte kan bestämma allt och att inflytande måste ske 
inom vissa ramar, eftersom barnen kan få för mycket ansvar annars. Flera av 
förskollärarna tar upp att barnen ofta får möjlighet till inflytande genom att välja på 
olika alternativ. Dessa alternativ handlar då om att få göra val inom de ramar som 
förskollärarna satt. Hur dessa ramar sattes skiljde sig något åt på förskolorna. På Månen 
var det endast måltiderna som var fasta rutiner och det faktum att de var ute hela 
dagarna. Att bedriva verksamheten utomhus menade en förskollärare på Månen kunde 
vara begränsande på det sätt att väder och vind till exempel styrde vilket material barnen 
kunde välja att plocka fram för att leka och pyssla med. Dessa är faktorer som barnen 
inte kan påverka. På Solen fanns fler rutiner som till exempel att de oftast gick ut och 
hade en liten samling varje dag, men de sa ändå att den enda helt fasta rutinen var just 
måltiderna. En av förskollärarna på Solen tyckte sig se att barnen tyckte att samlingarna 
är roliga. Återigen kan vi se att förskollärarna använder sig av ett barnperspektiv 
eftersom de säger sig kunna se. Denna tolkning gör vi utifrån den definition som 
Sommer et al. (2011) och Arnér och Tellgren (2006) gör, som vi också beskriver under 
rubriken barnperspektiv. Detta i sig är en tolkningsfråga och egentligen ingenting som 
förskollärarna har frågat barnen om. En annan förskollärare på samma förskola menade 
att samlingarna var bra för att alla barn fick komma till tals någon gång och att de blev 
lyssnade på och att detta i sig innebar att barnen tränar på att förstå hur det är att leva 
tillsammans. 
 
Något som tas upp är regler och andra omständigheter som de menar att barnen inte kan 
påverka. Men andra omständigheter menar en av förskollärarna är att det finns punkter 
att följa för att verksamheten ska fungera. Men också att den vuxne väljer vem och vad 
som får inflytande. Det som blir tydligt är vilken viktig roll förskolläraren har och hur 
denna väljer att använda sin makt. Genom att inta ett barns perspektiv anser vi att 
förskollärarna kan få ett annat perspektiv på vad barnen tycker är viktigt i 
verksamheten. Genom att barn får stå i fokus och att någon lyssnar menar en 
förskollärare under intervjuerna gör så att barn växer.  

Rutiners betydelse för barns inflytande 
Skillnader i hur verksamheterna organiseras under dagarna blir synliga då förskollärarna 
i intervjuerna beskrivit vilka rutiner som finns på förskolorna. På vilket sätt 
verksamheten sedan främjar arbetet med barns inflytande skiljde sig mellan de olika 
sätten att bedriva verksamheterna. På förskolan Månen som till stor del har sin 
verksamhet utomhus kunde barnen påverka rutiner som till vilken plats de skulle gå. 
Barnen får på så vis välja, men inom vissa ramar. En av förskollärarna på Månen 
menade att de frågade barnen vart de ville gå men att de inte alltid till fullo kunde 
uppfylla barnens önskningar, men att de ändå gjorde så gott de kunde. I motsats till det 
vi har sett tidigare så använder sig förskollärarna av ett barns perspektiv här. De menar 
att genom att fråga barnen får de ett reellt inflytande eftersom de kan påverka var de 
skulle vistas under dagen medan på verksamheten på Solen mer styrdes av faktorer som 
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förskollärarna själva inte kunde påverka som till exempel personaltäthet. I situationer 
där förskollärare känner sig otillräckliga och för få till antalen för att kunna tillgodose 
barnens önskemål, gör också att möjligheten till barns inflytande minskar. Eftersom det 
krävs en viss flexibilitet för att möta barnens önskemål som förskollärarna tidigare tog 
upp. En av de tillfrågade förskollärarna problematiserar även det faktum att man inte 
kan anta att alla barn vill vara med och tycka till och menar att det kan kännas jobbigt 
att behöva tycka något och att det barnet då kan behöva hjälp och stöd i detta. 
 
I intervjuerna nämner samtliga förskollärare att måltiderna är fasta rutiner och att det 
inte går att påverka när de sker. Detta eftersom andra yrkeskategorier, så som 
kökspersonal medverkar till att utföra dessa. Varför dessa rutiner finns behöver 
förmodligen inte ifrågasättas då mat är ett behov människor har. Däremot menar 
förskollärarna på Månen att barnen kan påverka det som sker kring måltiderna, till 
exempel på vilken plats de äter. Rutiner så som vilken tid barnen ska sova och gå på 
toaletten visar sig också ändras med ålder. När barnen blir äldre menar några av 
förskollärarna att de kunde resonera mer med barnen när de utfördes och också att de 
äldre barnen ges ett visst ansvar för att själva bestämma när detta bör ske. 

Förskollärarnas barnsyn 
Då Westlund (2011) menar att det är avgörande för barns inflytande vilken barnsyn 
förskollärare har var det relevant för oss att fråga förskollärarna i denna studie om deras 
barnsyn. Svaren skiljde sig åt en del då ett par menade att barn är kompetenta medan en 
förskollärare menade att barn inte är ”små vuxna”. En av förskollärarna nämner att barn 
behöver trygghet. Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp att förskollärares barnsyn har 
betydelse för hur vi möter barn i förskolan. Sommer et al. (2011) menar med hänvisning 
till Emilson (2007) att de förskollärare som ser barns som kompetenta oftast visar tilltro 
till barnet vilket leder till att det skapas situationer där barn får de bästa chanserna för att 
uttrycka sig. En förskollärare nämner också att barn gör så gott de kan utifrån deras 
egna förutsättningar. Detta kan vara ett exempel på hur Westlund (2011) menar att 
förskollärare bör se på barn. Eftersom Westlund anser att det finns barn som är olika 
mycket drivande så kan förskollärares förhållningssätt öka möjligheterna för alla barns 
chans till inflytande genom en medveten styrning. 
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Diskussion  
Denna del av arbetet består av fyra olika delar. I första delen utvärderas vårt val av 
metod samt utförande under rubriken metoddiskussion. Därefter presenteras en 
resultatdiskussion där vi för en diskussion kring den analys vi med kopplingar till den 
bland annat vårt resultat och den tidigare forskning som vi redogjort för. Slutligen lyfts 
våra avslutande reflektioner där vi även redogör för förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att lyfta fram hur barns inflytande kommer till uttryck i de 
dagliga rutinerna på förskolan, samt om barnen kan påverka innehållet i dessa rutiner. 
För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer. En fördel som finns med att 
intervjua förskollärare är att vi får med personer som är kunniga inom ämnet och dess 
tolkningar och åsikter görs utifrån ett ämne de bör vara insatta i med tanke på deras 
uppdrag. Detta då några utav de frågor som ställdes var frågor som besvaras utifrån den 
personliga tolkningen av ämnet. Då vi endast valde att använda oss av intervjuer som 
metod begränsades undersökningen. Intressant hade varit om vi kompletterat 
intervjuerna med observationer för att se om det förskollärarna nämnde i intervjuerna 
stämde i verkligheten. De svagheter och dilemman som uppstår när man genomför 
intervjuer är att respondenten i praktiken kan göra något annat än vad som sägs i 
intervjun. Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om vi valt att intervjua all 
personal, det vill säga om till exempel barnskötare på de förskolor som deltog i 
undersökningen. Intressant hade också varit om fler förskolor deltagit i undersökningen. 
 
Vi har upplevt att det varit lätt att hitta tidigare forskning samt litteratur om inflytande 
till denna studie. Detta har gjort att vi har kunnat få en god bakgrund att stödja oss på i 
vårt arbete. De tankar som vi haft om rutiner har främst uppkommit från egna 
upplevelser. Detta gjorde det också extra intressant att intervjua förskollärarna om 
rutiner i relation till barns inflytande. Att få ta del av artiklar som tar upp ämnet 
internationellt hade varit intressant och kanske bidragit till en ännu större förståelse. På 
grund av att vi upplevt det som svårt att hitta internationell forskning inom ämnet riktar 
sig därför enbart till den svenska förskolan. 
 
Något som också diskuterades var om vi skulle delge intervjufrågorna innan 
intervjuerna eller ej. Vi valde att inte delge frågorna i förväg, då vi ansåg att studien 
skulle få en större tillförlitlighet om vi fick förskollärarnas spontana svar istället för att 
de skulle kunna tänka efter och svara något som “låter bra”. Vid de första 
intervjutillfällena märkte vi att några frågor gick in i varandra vilket ledde till att vi fick 
stryka dem vid de senare intervjuerna. Något som hade kunna förhindra detta hade varit 
att göra pilot intervjuer. Att spela in intervjuerna var till stor hjälp, detta för att kunna 
vara närvarande i de samtal som skedde. Även för att kunna lyssna på inspelningarna 
flera gånger. Men vi upplevde att inspelningarna av intervjuerna också var ett hinder för 
hur förskollärarna svarade på våra frågor. Detta då alla förskollärare började tala mer 
avslappnat och sammanhängande om det angivna ämnet direkt efter att vi avslutat 
inspelningarna. Det som sas efter att mikrofonen stängts av hade också varit material 
som kunnat hjälpa oss i vårt arbete men som nu är ord sagda utan att de blivit 
dokumenterade. 
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Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken grad barns inflytande kommer 
till uttryck innanför de ramar som förskolans verksamhet består av. Därför har det varit 
av stor vikt att undersöka om barnen på något vis kan påverka de rutiner som finns på 
förskolorna. 
 
Förskollärarna i denna studie definierar begreppet inflytande på samma sätt som 
Johannesen och Sandvik (2009), Åberg och Lenz Taguchi (2005) samt Arnér och 
Sollerman (2013). Förskollärarna likt de nämnda författarna menar att inflytande inte 
handlar om att få bestämma utan att det innebär att någon lyssnar till ens tankar och har 
chans till att påverka och få göra sin röst hörd.  
 
Utifrån det vi lyft tidigare i arbetet gällande styrdokument kan vi också konstatera att 
det inte är ett fritt val för förskollärare att arbeta med barns inflytande i förskolan, det är 
ett utav de uppdrag de har enligt läroplanen (Skolverket, 2010). Enligt 
barnkonventionen (Förenta nationerna, 1989) har också barn rätt till inflytande i den 
mening att de har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter i de frågor som rör dem själva. 
Några av de svar förskollärarna gett vid intervjutillfällena kan tolkas som att 
förskollärarna ser på olika frågor och situationer ur ett barnperspektiv då de säger sig 
alltså veta vad barnen gillar och inte, alltså tillfrågas inte barnen om vad de tycker utan 
förskollärarna gör antaganden utifrån deras tolkningar av barnen. Detta är ett exempel 
på vad Thomas (2007) menar är det största hindret med att arbeta med barns inflytande. 
När förskollärare tar ett barnperspektiv bedriver de en verksamhet baserad på egna 
tolkningar och föreställningar om hur barnen är och vad de tycker om. Men för att 
förskolan ska uppfylla sitt demokratiska uppdrag menar Arnér och Sollerman (2013) att 
förskollärare måste ta till vara på barns tankar och idéer, alltså ta till vara på barns 
perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) belyser också vikten av att den vuxne tillåter 
utrymme för barns perspektiv i verksamheten då den vuxne kan erbjudas nya 
perspektiv, detta då vuxna ofta kan vara begränsade i sina tankesätt, medan barn ser 
möjligheter. Om barns perspektiv lyfts fram så blir det ett sätt för barns inflytande att 
komma till uttryck. Genom att barn inkluderas i beslut som tas i förskolan uttrycker 
läroplanen (Skolverket, 2010) att det bidrar till barns sociala utveckling samt att barn får 
lära sig ta ansvar för sina handlingar och den miljö som skapas på förskolan. I och med 
detta väcks frågan om de yngsta barnens chans till inflytande. De barn som inte kan 
uttrycka sig verbalt blir då alltid tolkade ur en vuxens ögon och ur ett barnperspektiv. 
Hur arbetar förskollärare då med sitt demokratiska uppdrag? Som tidigare nämnt menar 
Arnér och Sollerman (2013) att förskollärare måste ta tillvara på barns tankar och idéer. 
Kan ett barn inte verbalt ge uttryck för sitt perspektiv, ett barns perspektiv, kanske den 
enda chansen till inflytande för dessa barn är att en förskollärare tolkar deras 
kroppsspråk och låter dem få inflytande genom ett barnperspektiv. 
    
Enligt Wallin (2003) ingår det i förskollärares uppdrag att organisera dagarna på 
förskolan och att det då ska göras utrymme för barnen att uttrycka sina åsikter. 
Westlund (2010) anser att de val som barn får göra kan ses som skendemokrati då det är 
de vuxna som redan har satt ramarna. Men Westlund hävdar att de små valen kan vara 
bra när de handlar om yngre barn. I våra intervjuer talar några förskollärare om detta 
med små val. De förskollärarna menar att de små valen kan vara små för att det är just 
vad de barnen klarar av i relation till ansvar och mognad. De menar att de små valen är 
ett lärande som leder till att de senare kommer kunna göra större val. Kanske är det lätt 
att se små val som något dåligt. Men de tankar några av de tillfrågade förskollärare hade 
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angående små val tolkar vi som att barnen ges chans för att utvecklas, alltså att små val 
med tiden kan leda till större val. Om så är fallet, är det en utveckling som läroplanen 
(Skolverket, 2010) faktiskt menar att förskolan ska stå för då det står följande i 
läroplanen “förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla 
och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” 
(Skolverket, 2010, s. 4). 
 
Tidigare i arbetet har vi tagit upp att både Arnér och Sollerman (2013) och Arnér och 
Tellgren (2006) upplever att barn oftast inte tycker det är någon idé att uttrycka sig 
eftersom förskollärarna redan bestämt hur det ska vara. Detta är något som inte stämmer 
på Månen och Solen då flera förskollärare ger exempel på att barn frågar om de kan 
göra olika aktiviteter. Westlund (2010) menar precis som ovan att genom att samtala 
med barn och fråga vad de tycker kan de vara med och påverka innehållet i förskolans 
verksamhet. Genom att arbeta med ett demokratiskt förhållningsätt och fråga barn och 
ge dem chansen att uttrycka sig kommer också barns perspektiv naturligt fram. 
Automatiskt kommer då en del av verksamheten präglas av barns perspektiv vilket är 
viktigt då det bidrar till att barnen känner sig mer inkluderade och det kan även leda till 
en ökad förståelse för bland annat de olikheter som finns i samhället som de kommer 
möta i framtiden. Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska förskolan trots allt förbereda 
barnen för ett liv i ett demokratiskt samhälle. I värdegrunden för förskola och skola 
(Skolverket, 2011) står det också att barn utvecklar sin demokratiska kompetens genom 
samspel med andra människor och att de genom detta samspel även ges chans att 
utveckla kommunikativa färdigheter vilket ligger till grund för att kunna delta aktivt i 
ett samhälle. Om förskollärare genom det demokratiska förhållningssättet ska stötta och 
hjälpa barn utveckla deras demokratiska förhållningssätt så kan det kännas viktigt att 
komma ihåg att alla barn inte naturligt vill ta plats och vara med och tycka och tänka 
öppet i en grupp. Som en förskollärare sa under en intervju så behövs då hjälp och stöd 
för detta. I relation till förskolan och skolans värdegrund (Skolverket, 2011) blir detta 
också viktigt då alla barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla de färdigheter vi 
nämnt.  
 
Då Westlund (2011) menar att det är avgörande för barns inflytande vilken barnsyn 
förskollärare har var det relevant för oss att fråga förskollärarna i denna studie om deras 
barnsyn. Under intervjuerna frågades förskollärarna om hur de skulle beskriva deras syn 
på barn och svaren skiljde sig åt en del. Även de två förskolorna skiljde sig åt en del. Ett 
par förskollärare menade att barn är kompetenta medan en förskollärare menade att barn 
inte är ”små vuxna”. En av förskollärarna nämnde att barn behöver trygghet. Vi tolkar 
dessa svar utifrån de Sommer et al. (2011) med hänvisning till Emilson (2007) skriver, 
att det går att säga att förskollärarnas barnsyn är en del i hur de arbetar med barns 
inflytande i de olika förskolorna. Emilson menar att om förskollärare ser barn som 
kompetenta ofta visar tilltro till barnet och ger vilket leder till att det skapas situationer 
där barn får de bästa chanserna för att uttrycka sina åsikter och tankar. Denna tolkning 
kan också stödjas i och med att Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att förskollärares 
barnsyn påverkar hur de möter barn i förskolan. En förskollärare nämner också att barn 
gör så gott de kan utifrån deras egna förutsättningar. Detta kan vara ett exempel på hur 
Westlund menar att förskollärare bör se på barn. Eftersom Westlund menar att det finns 
barn som är olika mycket drivande så kan förskollärares förhållningssätt öka 
möjligheterna för alla barns chans till inflytande genom en medveten styrning. 
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Avslutande reflektioner 
Under arbetet med denna studie väcktes tankar hos oss om att observationer av de 
deltagande förskollärarna skulle kunna hjälpt oss säkerställa de resultat vi fick i våra 
intervjuer.  En fortsatt utveckling inom forskningsområdet skulle kunna vara att 
undersöka detta. Det hade även varit intressant att undersöka vår frågeställning i en 
förskola som säger sig ha ett uttalat arbetssätt för att arbeta med barns inflytande.  
 
Vi upplever att studien har hjälpt oss få svar på våra frågeställningar och utifrån dessa 
kan vi konstatera följande; rutiner, som till exempel måltider begränsar barns inflytande 
detta då dessa sker vid en viss tid. Barns inflytande över dessa rutiner skedde oftast 
utifrån att förskollärarna använde sig av ett barnperspektiv och utförde och gjorde saker 
på ett sätt som de trodde sig veta att barnen tycker om. Om förskollärarna istället hade 
frågat barnen om vad de egentligen tyckte hade de kunnat få barnens perspektiv på 
sakfrågan. Förskollärarna i denna studie ansåg att barnen på förskolan kunde vara med 
och påverka i ganska stor utsträckning.  Barnen gavs då möjlighet till inflytande genom 
både förskollärarnas antaganden, alltså barn perspektiv, men också genom att de frågade 
barnen om vad de tyckte och ville, alltså barns perspektiv. De störta hindret som de 
deltagande förskollärarna såg i arbetet med inflytande handlade om yttre faktorer, alltså 
faktorer de inte kunde styra över.  
 
Studien har för vår egen del bidragit till en ökad förståelse om hur förskollärare kan 
arbeta med barns inflytande. Vi har också förstått att det är viktigt att förskollärare 
reflekterar över de rutiner som finns i förskolan och hur dessa utförs. Vår studie har 
också bidragit med att vi tydligare kan se hur även att ett litet inflytande kan vara något 
bra. Detta då de små valen ofta är en lärande process där barnen så till slut kan hantera 
större ansvar och på så vis ges mer inflytande 
 
Studien har också tydliggjort för oss hur vi som blivande förskollärare kan arbeta med 
inflytande med koppling till didaktik. Hur ett sådant arbete kan gå till beskrivs under 
rubrikerna kommentar till resultat och resultatdiskussion. Utifrån den nya kunskap 
denna studie har tillför oss kan vi konstatera att arbeta med barns inflytande är viktigt. 
Men varför vi ska arbeta med barns inflytande i förskolan är för att barnen blir 
förberedda för de liv de kommer vara del av i det demokratiska samhälle vi lever i.  
 
Ordet inflytande har för oss fått en ny innebörd, då vi tidigare kopplat det till att det 
handlar mer om bestämmande än att få vara med att påverka. Genom intervjuerna och 
genomgång av den tidigare forskning och litteratur om ämnet känner vi att vi kunnat 
besvara våra frågor.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolechef och pedagoger 
 
Till dig som förskollärare! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på högskolan i Gävle. Vi ska nu 
göra vårt examensarbete och vill undersöka hur förskollärare i förskolan ser på barns 
inflytande. Syftet med undersökningen är att skapa en större förståelse för hur barns 
inflytande kommer till uttryck i verksamheten och hur rutiner i förskolan kan påverka 
barns inflytande. Vi tänker samla in data till detta genom att intervjua personal i 
förskolan. Vi inbjuder därför dig att delta i vår undersökning, deltagande är frivilligt.  
 
Intervjuerna kommer att göras enskilda och beräknas att ta ca 20 min. Deltagande 
personal eller förskola kommer inte att kunna identifieras i det färdiga examensarbetet. 
Insamlad data kommer att hanteras av oss och eventuellt vår handledare och examinator 
på högskolan. Efter avslutat arbete kommer examensarbetet att publiceras som ett 
vetenskapligt arbete i högskolans dataportal DiVA www.diva-portal.org. 
 
Vi tar kontakt med dig igen vecka 41 för att se om intresse för deltagande finns. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Evelina Eriksson   Micaela Eriksson Fridh   
070- xxxxxxx  070- xxxxxxx 
 
 
Handledare Annie Hammarberg 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagoger 
 
Examensarbete: Intervjufrågor till pedagoger 
 

Frågor om inflytande: 
 
1. Vad betyder inflytande för dig? 
2. Hur tolkar du det som står i läroplanen om inflytande? 
3. Finns styrdokument/arbetsplan för att arbeta med barns inflytande på förskolan? 

Hur använder ni den? 
4. Anser du att barnen har inflytande över verksamheten?  

a)Vad kan barnen påverka och på vilket sätt? 
b)Anser du att ert arbete med barns inflytande begränsar eller ger möjligheter?  
c)Hur stort inflytande anser du är möjligt? 

5. Hur skulle du beskriva din syn på barn? 
 

 
Frågor om rutiner: 
 

6. Vilka fasta rutiner finns på förskolan? 
7. Varför finns dessa rutiner? 
8. Hur har barnen chans att påverka innehållet för dessa rutiner?  
9. Om barnen inte kan påverka innehållet i dessa rutiner, varför? Förklara vidare. 
10. Har ni något arbetssätt/”system” för hur barnens inflytande kommer till uttryck? 

T ex barnråd. 
11. Skulle barnen kunna påverka mer? På vilket sätt skulle ni i så fall arbeta med 

barnens inflytande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


