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Abstract 
Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över 

verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. 

Även skollagen beskriver att barnen ska ha rätt till inflytande i verksamheten.  

Vårt metodval är en enkätundersökning för att undersöka pedagogens perspektiv på 

begreppet inflytande. Studien undersöker även hur barns inflytande visar sig i praktiken 

på förskolan när det kommer till möjligheter och hinder ur ett pedagogperspektiv. 

Analysen sker ur ett postmodernistiskt perspektiv där fokus ligger på barnsyn och makt. 

Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på vad begreppet inflytande innebär. Det 

visar även att det finns hinder för barns inflytande när det kommer till det 

organisatoriska, traditionella ramar och vuxenmakt. Resultatet visar att arbetssätten med 

barns inflytande på berörda förskolor till stor del handlar om att ha en öppen 

kommunikation med barnen och att ta tillvara på och anpassa verksamheten efter 

barnens intressen. Det visas dock att även fast pedagogerna har en vilja att ge barnen 

inflytande finns det en viss dold styrning och vuxenmakt från deras håll. I studien 

framkommer att pedagogernas uppfattning av begreppet inflytande skiljer sig från hur 

de uttrycker att de arbetar med inflytande i förskolan. Denna skillnad kan bero på 

komplexiteten i begreppet, och kan leda till att förskolornas arbete med inflytande 

skiljer sig åt beroende på pedagogernas tolkning av begreppet. I studien synliggörs att 

pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande över verksamheten, men i praktiken 

finns det faktorer i förskolan som hindrar detta.   
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Inledning 

Läroplanen för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) beskriver den demokratiska grund 

som förskolan ska bygga sin verksamhet på. I denna demokratiska anda ligger det stora 

ansvaret att fostra samhällsmedborgare med kunskaper om sina rättigheter och 

skyldigheter. Läroplanen är tydlig med att barnen har rätt till ett reellt inflytande. Det är 

pedagogens ansvar att se till att visa barnen vägen dit. Skollagen (SFS, 2010:800, 9 §, 

kap 4) tar även upp barns inflytande som en rättighet som läraren har en skyldighet att 

arbeta med utifrån förhållningssätt som skapar förståelse kring begreppet och barns 

rättighet till det. Enligt barnkonventionen (Unicef, 2009) är barnets röst viktig och 

vuxna ska ta hänsyn till den i beslutsfattande. 

En stor del av den forskning som finns kring barns inflytande visar att förskolan inte 

lever upp till de krav som ställs på barns rätt till inflytande. Det som blir tydligt i 

forskningen är att förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) talar om ett reellt 

inflytande medan praktiken visar på ett annat slags inflytande som per definition inte 

kan räknas som reellt. Därför är mer forskning kring barns inflytande viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. Enligt en tolkning av det postmodernistiska perspektivet så 

beskriver Dahlberg, Moss och Pence (2014) att målet med barns reella inflytande endast 

kan uppnås om barnen är fria från den disciplinära makten från vuxna. Foucault (1980, 

refererad i Dahlberg m.fl. 2014) har en annan postmodernistisk tanke och menar att den 

disciplinära makten är nödvändig för att uppnå mål inom exempelvis akademiskt 

kunskap.  

I arbetet med barn på förskolan har vi upplevt att den äldre och traditionella barnsynen 

utifrån modernismens utvecklingspsykologi lever kvar. Dahlberg m.fl. (2014) talar om 

det vetenskapliga barnet, Piagets barn, som bygger på den teoretiska tanken om att 

barnens utveckling sker i fasta stadier utifrån ålder. Vår upplevelse utifrån 

arbetslivserfarenheten på förskolan är att inflytande har en otydlig roll i förskolan och 

att det är ett begrepp som svävar mellan tradition och dagens krav på reellt inflytande. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att det fortfarande ligger kvar 

gamla värderingar runt barn i skolan där de vuxna bestämmer vilket inflytande och 

medbestämmande som är rimligt för barn att ha. 

Det reella inflytandet som läroplanen, Lpfö18 (Skolverket, 2018) beskriver är idag 

mindre synligt i förskolan och vuxenmakt tar mer plats än vad den borde. Westlund 

(2010) beskriver vidare en dold styrning runt barns inflytande där pedagogerna tror att 

de ger barnen inflytande. Makten finns alltid hos den vuxna i grunden och inflytandet 

kan därför inte definieras som reellt. Detta väckte vårt intresse för barns inflytande och 

vi ville göra en studie kring ämnet. Som forskare ställde vi oss frågan om vart vi måste 

börja för att fånga frågan om barns inflytande i grunden där problemet ligger. Vi 

bestämde oss för att utforma en studie där vi undersöker pedagogers förståelse och 

arbete kring barns inflytande. Ribaeus (2014) beskriver komplexiteten i begreppet 

inflytande och att det handlar om hur pedagogernas förståelse av begreppet är det som 

styr hur mycket inflytande barnet får. Studien undersöker denna komplexitet och syftet 
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med studien var att få en bild av hur pedagogerna ser på begreppet, men även 

möjligheter och hinder för barns inflytande. 

Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnitten berör även styrdokument som finns kopplat till förskolan så 

som förskolans läroplan Lpfö18, barnkonventionen och skollagen. Detta avsnitt 

presenterar även den postmodernistiska teorin som fungerar som utgångspunkt för 

analys samt relevanta begrepp utifrån ett postmodernistiskt perspektiv.  

 

Tidigare forskning 

En förändrad barnsyn 

Ribaeus (2014) menar att det har skett stora förändringar i synen på barn under slutet av 

1900-talet. Dessa förändringar handlar om att barnen får en egen konvention och att 

förskolan får en läroplan som är början på en förändrad syn på barnen och deras 

rättigheter. Barnen ska därigenom inkluderas på ett nytt sätt än tidigare vilket innebär en 

viktigare roll för pedagoger på förskolan. De som arbetar inom förskolan ska i dagens 

läge agera förberedande inför framtiden för samhällsmedborgare men även vara lyhörd 

inför barnens egna initiativtagande. Ribaeus (2014) beskriver även hur fokus har flyttats 

till att se individen inom förskolan när det kommer till rättigheter. Den barndom som 

barnen lever idag är enligt Ribaeus (2014) förändrad med begreppen inflytande och 

delaktighet i fokus och går under uttrycket; den moderna barndomen. Det kan även 

kopplas till den politiska debatten och styrdokument. I samhället möter alla människor 

maktutövning på olika sätt och för att ett barn ska lära sig att hantera makten så behövs 

det erfarenhet i att våga ifrågasätta och använda sin rätt till inflytande (Ribaeus, 2014).  

 

Inflytande som rättighet 

Ribaeus (2014) belyser dock en risk med kravet på barn i relation till inflytande. Denna 

risk handlar om att vissa barn inte klarar av att ta det ansvaret och att inflytande måste 

få vara en rättighet, inte en skyldighet. Det ligger även ett stort ansvar på förskolläraren 

som innebär att de måste bemöta barnen med en gedigen lyhördhet och tillförskaffa sig 

inblick barnets perspektiv. Detta kan dock i sin tur innebära att det stora att fokus som 

ligger på lyhördhet gör att det stannar vid lyssnandet och att inget konkrethänder med 

barnets åsikt eller tanke. Ribaeus (2014) studie visar på att förskollärare behöver 

fortbildning inom barns inflytande och drar paralleller mellan inflytande och genus som 

var omtalat tidigare år. Studien visar även på stark regelstyrning i förskolan och att det 

är svårt att gå ifrån de regler som har funnits traditionellt i förskolan, vilket går ut över 

barnens möjligheter till inflytande. Ytterligare faktorer som belyses i resultatet av denna 

studie är att miljön kan vara otillgänglig för barnen och att det är lättare för 

förskolläraren att säga nej oftare än ja vilket begränsar barnens inflytande. Ribaeus 

(2014) menar att pedagogernas oroinför kaos och oordning är en del i det som de själva 

anser står i vägen för barns inflytande. Rädslan inför vad som sker organisatoriskt om 
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pedagogerna släpper på rutiner och regler är starkt förekommande och blir ett hinder för 

att följa barnen till fullo.  

 

Att definiera inflytande 

Enligt Ribaeus (2014) belyser utvärderingar av inflytande att det finns en liten förståelse 

för innebörden av begreppet inflytande i relation till barnen och förskolan. Pedagoger 

kan beskriva vad inflytande inte står för men har svårare att definiera vad det är. Dock 

kan de beskriva vad ett reellt inflytande handlar om, det är när barnen är de som 

planerar verksamheten och att det följs i samma utsträckning som när en vuxen har 

planerat. Ribaeus (2014) beskriver hur pedagoger uttrycker att inflytande står i relation 

till hur barngruppen ser ut under den specifika terminen och att det kan vara enklare 

eller svårare att ge barnen inflytande. En spretig grupp med barn kan kräva snävare 

ramar medan en mer homogen barngrupp skapar möjligheter att rucka på de 

traditionella reglerna. I detta så belyser även Ribaeus (2014) ålder på barnen som en 

faktor. 

 

Ribaeus (2014) menar att inflytande står i relation till att barnen är vana vid förskolans 

rutiner och lär sig de snabbt. Ribaeus (2014) resultat pekar på att det kan vara ett hinder 

för barns inflytande då de vet när det vanligtvis är tillåtet att ha inflytande över 

verksamheten, exempelvis vid en samling och att barnen inte överstiger den gränsen 

utav vana. Ribaeus (2014) beskriver att det kan finnas en problematik i att komma åt 

bristerna i arbetet med barns inflytande i förskolan då det ofta pratas om det regelbundet 

och finns med i målen för verksamheten men att det inte överförs i det praktiska arbetet.  

De traditionella reglerna 

Arnér (2006) har studerat barns reella inflytande och ställer sig frågan om det finns i 

förskolan. I studien så har pedagogerna fått arbeta i grupp men även fått uppgifter för att 

öva bort invanda mönster. Pedagogerna vittnar om hur traditionella regler lever kvar 

och hur ofta det blir en vanesak att säga nej till barnens förslag för att det alltid varit så. 

Det finns även en koppling till organisatoriska faktorer och rutiner på förskolan. 

Pedagogernas upplevelse är att de frekvent säger nej som en del av vardagen. När 

pedagoger vänder och i stället säger ja till barnens efterfrågan som vanligtvis besvaras 

med ett nej så visar det på en utveckling av leken i resultatet. Arnér (2006) belyser att 

pedagogerna har en rädsla inför vad ett ja till ett barn för med sig och hur det kan 

påverka gruppen och rutiner. I studien så framkommer även att det finns en rädsla att gå 

emot sina kollegor i relation till att ge barn inflytande. Exempel visar på att det kan 

handla om att gå emot traditionella regler som funnits på förskolan i alla år. Vissa 

pedagoger håller fast vid dessa och säger nej till barnen på grund utav dessa, vilket kan 

göra det svårare att våga ge inflytande om inte alla i arbetslaget har samma tankesätt. 

Det kan därför vara lättare att följa med strömmen och anamma de traditionella reglerna 

för att inte orsaka konflikter.  
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Inflytande genom ansvar 

Arnér (2006) menar att kontext och pedagogernas syn på barnen är av stor betydelse i 

relation till vår förståelse för barnens intentioner och situation. Hennes resultat visar att 

pedagogen bör ha förmågan att se på sig själv kritiskt och ifrågasätta sin tolkning för att 

kunna se realistiskt på vad som sker med barnet i olika situationer. Arnér pekar även på 

barns kompetens när det kommer till att ta ansvar själv och ha inflytande över 

situationer som kan ses som för avancerade för ett barn. Det sker i hennes studie genom 

att ett barn får bestämma själv när barnet ska gå hem under inskolningen. Frågor väcks 

gällande varför den starka traditionen i förskolan skapar förväntningar på vad som hör 

hemma på förskolan och inte i relation till barns inflytande.  

 

Pedagogerna i Arnérs (2006) studie delar med sig av vuxenmakten på ett sätt som de 

inte har gjort tidigare vilket leder till ett resultat där barnen visar sig klara av mer än vad 

de tidigare trott. Även dessa uppgifter är mer avancerade så som exempelvis vilan som 

är en rutin på förskolan som en pedagog vanligtvis har ansvar för. Arnér (2006) tolkar 

situationen som att barn blir mer engagerade och mer förmögna att klara av uppgifter 

som de finner mening i och får ta reellt ansvar för. Genom reflektion, tillåtande och 

kritiskt tänkande från pedagogens sida så växer barnen med ansvar. Arnér (2006) menar 

att pedagogerna i studien tidigare har varit omedvetna om sitt perspektiv i relation till 

barnen och genom ett reflekterande och självkritiskt arbetssätt nu har blivit mer 

medvetna om hur deras förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till inflytande. De 

har utmanat de traditionella reglerna som finns inom förskolans värld och lärt sig att se 

ett större perspektiv än tidigare. De osynliga krav som vanligtvis finns inom förskolan 

som organisation skiftade till att handla om att vara tillåtande och ge barnen möjlighet 

till inflytande.  

 

Delaktighet, en förutsättning för inflytande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) undersöker och problematiserar begreppen 

delaktighet ur två olika perspektiv, som ett värde och som pedagogik med en djupare 

förståelse för barns perspektiv. De har kommit fram till att delaktighet är en 

förutsättning för att barn ska kunna få möjligheten att uttrycka sin åsikt. De menar att 

det reella inflytande uppstår när vi vuxna visar respekt och tar barnens agerande och 

avsikter på allvar. När barnen blir lyssnade på och att de själva får skapa mening och 

agera på sina idéer i kombination med ett tillåtande bemötande från pedagogen så får 

barnen inflytande. De beskriver barnsyn ur ett historiskt perspektiv där den har 

förändrats över tid och att barns inflytande och delaktighet inte alltid har varit en 

självklarhet. Denna förändring menar de har skett i relation till samhället och hur det har 

ändrat sina värderingar. Införandet av styrdokument och barnkonventionen har stegvis 

ökat barnets status i samhället och skapat en förändring i barnsyn där barnet har rätt till 

inflytande och delaktighet.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att den förändring som skett runt 

barnets status inte innebär att alla barn får möjlighet till det inflytande som de har rätt 

till. Det finns pedagoger som än idag har ett perspektiv där de vet vad som är bäst för 
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barnet och som innebär att barns inflytande och delaktighet medvetet eller omedvetet 

faller bort. De menar även att det finns en konflikt hos pedagoger där förväntan på 

läroplanens strävansmål krockar med barnets enskilda behov och rättigheter när det 

exempelvis kommer till inflytande och delaktighet. Det finns en press uppifrån politiskt 

att skapa en verksamhet med kvalité med läroplanen ständigt närvarande vilket kan 

skapa för kraftiga ramar som hindrar det spontana och tillåtande i pedagogens arbetssätt.  

 

I Pramling Samuelssons och Sheridans (2003) analys av forskning så finner de att 

delaktighet är en grundförutsättning för inflytande och att barn ska vara med och ta 

ansvar för att fatta beslut och även vara med i skapandet av den pedagogiska processen. 

De menar även att forskning inom området visar på att pedagoger har en förutfattad 

mening om vad barn bör tycka till om och fatta beslut kring. Detta innebär att det finns 

en gräns som barnen kan nå, men efter den så anses vuxna mer kompetenta att ta över i 

beslutsprocessen. I kontrast till det så anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

att barnen bör få möjlighet till delaktighet och inflytande på deras egna villkor och inte 

utifrån vad vuxna anses lämpligt. De kan se att utvärdering är en viktig faktor för att 

veta om barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande. Denna utvärdering bör ske 

kontinuerligt med både arbetslag och med barnen.  

 

Pedagogers utbildning 

Ryan and Grieshaber (2005) menar att det finns en problematik kopplad till 

utbildningen för pedagoger i förskolan och den förändring som har skett i synen på 

barn. De menar att utbildningen inte har följt med den utveckling som till stora delar har 

gått ifrån den modernistiska utvecklingspsykologin till en mer postmodernistisk 

barnsyn. Konsekvensen av detta anser de vara att pedagogen förhåller sig mer 

utvecklingspsykologiskt med barnen men att läroplanen börjar bli allt mer 

postmodernistisk med en annan barnsyn. Ryan och Grieshaber (2005) menar att det 

handlar om vikten av att ge barnen nya verktyg utifrån det postmodernistiska 

perspektivet. Praktiskt innebär det att barnen ska få möjlighet att analysera, se från olika 

perspektiv, reflektera och ge möjlighet att agera utifrån sin egna analytiska förmåga.   

 

Dokumentation och medbestämmande 

Pettersson (2015) menar att dokumentation är en viktig del i barns rätt till 

medbestämmande och inflytande. Hon problematiserar tillvägagångssätt och hur 

dokumentationens upplägg står i relation till barns inflytande inräknat. Studien visar på 

att barn är med i dokumentationsprocessen men att de vuxna är de som fattar de yttersta 

besluten. Det är pedagogerna som bestämmer hur dokumentationen ska gå till väga och 

metodval. Barnen är inte med i denna beslutsprocess. Det är även de vuxna som är 

beslutsfattare när det kommer till vad det är som är som ska dokumenteras. Pettersson 

(2015) menar att det kan skapa en situation där pedagogerna tror att barnen får utöva sin 

rätt till inflytande, men vid en andra blick så kan dokumentationsprocessen tolkas som 

kontrollerande från pedagogens sida. Detta visar på att dokumentationsprocessen är 

komplex och som enligt Pettersson kan leda till att barnet antingen passivitet eller ett 

kontrollerande förhållningssätt från pedagogen som inte alltid är lätt att upptäcka då det 
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vid första anblick kan upplevas som att barnen har mer inflytande än vad de realistiskt 

har.  

Johansson och Sandberg (2010) menar att pedagoger kopplar ihop barns 

medbestämmanderätt till begreppet lärande. Deras studie visar att de begreppen står 

nära varandra i praktiken i relation till pedagogers uppfattning. Resultatet i deras studie 

pekar på att barns delaktighet kan delas upp i flera delar ur pedagogernas perspektiv och 

arbetssätt. Dessa delar handlar om att ge inflytande, lyssna, vara engagerad och vara en 

del av gruppen. De beskriver även vikten av att visa respekt för barnen och deras idéer.  

Inflytande i arbetssätt 

Westlund (2011) har studerat hur pedagoger arbetar med barns inflytande. Ett av de 

områden som hon har studerat är uppbyggnaden av miljö. Resultatet av studien visar på 

att pedagogerna bygger upp miljön utifrån barnens möjlighet till självständighet och att 

barnen ska kunna nå det som de behöver för att starta upp en aktivitet. Ett annat 

arbetssätt handlar om interaktion mellan barnen. De blir indelade i mindre grupper så att 

alla får möjlighet att prata. Pedagogen har även en stöttande roll i arbetet med barnens 

inflytande där de uppmanar barnen till att samtala med andra barn för att öka sin 

möjlighet till medbestämmande. Pedagogerna har olika strategier och arbetssätt när det 

kommer till att få barnen att medverka i att fatta beslut, vilket är den arbetsform som 

Westlund (2011) fann vara vanligast. De strategier som används i beslutsfattande 

situationer är att barnen kan få välja mellan alternativ, pedagogen tar fram olika förslag, 

barnet arbetar fram ett förslag, eller att arbeta vidare på det initiativ barnet tar. Det sist 

nämnda arbetssättet handlar om barns möjlighet till att få ta ansvar i verksamheten. 

Westlund (2011) menar att inflytande i förskolan utvecklar sig utifrån pedagogens syn 

på begreppet och vad det innebär i handlande och förhållningssätt i just för hen. 

Resultatet visar även på att de arbetssätt som nämns ovan är mer inriktade mot de 

barnen som inte syns och hörs och riskerar att hamna utanför sin rätt till inflytande i 

förskolan.  

Den dolda styrningen i förskolan 

Westlund (2011) menar att det finns en dold styrning från pedagogernas sida utifrån de 

arbetsformer som hon uppmärksammat i sin studie. Det kan handla om att väcka frågor 

hos barn som exempelvis kan få barnet att lämna en aktivitet för en annan. Hon kan 

även se möjligheter till inflytande för barnen i både den fria och styrda leken som sker 

gemensamt. Barnen har möjlighet att påverka pedagogernas planering av verksamheten 

utifrån det som de anser vara rimligt utifrån deras grundplanering som de redan skapat. 

Utifrån synen på barn som enskilda individer så arbetar pedagogerna för att de ska ta 

ansvar och ta beslut kring sig själva när det kommer till praktiska beslut så som 

exempelvis kläder, matsituation, toalettbesök och saker som de har valet att ta med 

hemifrån.  

 

Westlund (2011) beskriver att pedagogerna upplever hinder i arbetet med barns 

inflytande. Pedagogerna beskriver att krav från andra och den dagliga verksamheten i 

sig skapar dilemman. Resultatet pekar även på en svårighet i frågan om barnen ska 
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mötas individuellt i möjligheten till inflytande eller om allt ska styras utifrån barnens 

vilja att ha inflytande. Westlund (2011) kopplar även till genus och tanken på vad som 

händer ur ett genusperspektiv om vad som sker om pedagogerna släpper pojkar och 

flickor helt fritt och välja allt själva. Ytterligare ett dilemma handlar om att barn vet vad 

vuxna förväntar sig och agerar ofta utifrån det och får därför inget reellt inflytande utan 

ett förväntat inflytande. Dessa dilemman skapar en ständig balansgång mellan frihet och 

styrning där pedagogen måste ta snabba beslut kring barns inflytande dagligen.  

 

Frihet och styrning 

Westlund (2011) menar att arbetet med inflytande i förskolan är komplext då begreppet 

är brett och består av många lösa rörliga delar som ska tas hänsyn till i förskolan. Att 

begreppet benämns som reellt i läroplanen menar Westlund skapar frågor om vad det 

ska innebära i förskolan och hur pedagoger ska förhålla sig till frihet och styrning. Om 

begreppet ska definieras utifrån barnens totala frihet som kan tolkas som reellt så 

innebär det att det att pedagogen omöjligt kan ha det yttersta ansvaret, vilket är en del 

av deras uppdrag. Den vuxna står alltid över barnet i relation till ansvar och stoppar till 

stor del möjligheten till ett reellt inflytande. Westlund (2011) beskriver en svårighet i att 

avgöra vad som är reellt inflytande och vem det är som har den korrekta definitionen 

och arbetssättet om ska vara aktuellt i förskolan. Hon menar att formuleringen i 

läroplanen som inflytande som reellt har lämnat många hål att fylla med egna tolkningar 

utifrån pedagogens perspektiv. Westlund (2011) menar att hennes studie tyder på att 

barns inflytande i förskolan är kopplad till barnens framtida skolgång och alla 

förberedelser som krävs inför den. Hon menar även att en delad syn på inflytande 

mellan pedagogerna skapar möjligheter för olikheter att få utrymme.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Studiens analys genomförs utifrån det postmodernistiska perspektivet. Vi har utgått 

ifrån två olika tolkningar av postmodernismen, Foucaults syn och Dahlberg m.fl. syn. 

Utifrån det postmodernistiska perspektivet har vi utgått ifrån begreppen makt, barnsyn, 

kompetens, frihet och kunskap.  

 

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) var den person som myntade begreppet 

disciplinär makt. Han ser denna makt som utan förtryck men som styr barnen in i en 

målstyrd likformighet. Normen är det som styr den disciplinära makten och påtvingar 

barnen in i det som anses vara det nödvändiga och normala. Foucault (1980, refererad i 

Dahlberg m.fl. 2014) menar att barnen inte behöver befrias från den disciplinära makten 

utan att det kan vara en nödvändig styrning för att uppnå krav och efterfrågan som 

kommer från makt i samhället. Han ser även sanningen som kontextbunden och att 

sanningen kan delas upp i falskt och sant utifrån teser som hör hemma i den tid den 

uttrycks i som kunskap. Kännetecken för den disciplinära kunskapen är att den är svår 

att upptäcka då den kan ses som nödvändig kunskap inom verksamheten. Foucault 

(1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att makt ur det postmodernistiska 

perspektivet är ett acceptabel då den kan kopplas till det som upplevs som nödvändig 
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kunskap som kommer till uttryck genom en maktrelation. Den disciplinära makten styr 

barnet mot det som anses vara viktigt genom att benämna det kunskap och få oss att 

använda den insikten i vår syn på livet, agerande och i beslutsfattande. Foucault (1980, 

refererad i Dahlberg m.fl. 2014) anser att makt ur detta synsätt blir en kraft som skapar 

en produktivitet hos den person som möts av den. Han benämner makt som positiv då 

den disciplinära makten är nödvändig för att få kunskap inom exempelvis utbildning. 

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att vår uppfattning och 

förståelse av vad som är önskvärt och möjligt enligt gällande norm påverkar hur vi 

formar vårt skapande av miljöer. Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) 

menar att språket påverkar vår uppfattning och förståelse av världen. Hur vi benämner 

och talar om saker får ett avgörande inflytande över hur vi agerar i praktiken. 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver hur postmodernismen tar ett kliv ur 

modernismen och det utvecklingspsykologiska perspektivet på barn. Det 

postmodernismen beskriver barnsyn som mer komplext än tidigare, att vi inte bara kan 

se på en på utveckling som en stege som barnen ska ta sig uppför i en slags normalitet. 

Enligt Dahlberg m.fl.  (2014) så bör synen på barn ta hänsyn till flera faktorer och utgår 

ifrån begreppen kontext, mångfald, tolerans, frihet och ovisshet. De menar att barn inte 

är mätbara och att det inte finns någon fullständig sanning om hur ett barn ska utvecklas 

och vara. Kontexten beskrivs som en viktig faktor då det är utgångspunkten. Beroende 

på vilken kontext barnet befinner sig i så påverkas identiteten. Det innebär att barnet 

kommer att utvecklas och agera utifrån vilken kontext hen möter i förskolan. Habermas 

(1983, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att det är viktigt att skapa utrymme för 

argumentationer i interaktion som i sin tur kan skapa reflektioner. Det vetenskapliga 

tänkandet får inte ha företräde framför dessa faktorer. Dahlberg m.fl. (2014) diskuterar 

makt och den disciplinära makten som finns i skola och förskola. Den disciplinära 

makten står i relation till utbildning, där barn ska lära sig en sanning som följer en norm 

i relation till utveckling. Detta vill Dahlberg m.fl. (2014) ifrågasätta genom att peka på 

komplexiteten hos barn som man inte kan klassificera under normer och vetenskap utan 

se till kontexten utan normer och regler. Dahlberg m.fl. (2014) menar att det 

postmodernistiska barnet inte står under den disciplinära makten där hen fylls på med 

kunskap och står under en annan barnsyn än den vetenskapliga. Barnet är kompetent 

och har kunskaper som gör hen till en medkonstruktör av kunskap om kontexten är 

tillåtande och fri från disciplinär makt. Enligt Dahlberg m.fl. (2014) har det 

postmodernistiska barnet förmågan att vara en demokratisk medborgare med en 

självklar röst i samhället som ska lyssnas på. Dahlberg m.fl. (2014) beskriver denna 

barnsyn utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där de viktiga faktorerna i 

barnsynen är kontexten och ingen fullständig sanning. De menar att ett barn som möter 

detta förhållningssätt får möjlighet att själv vara med att problematisera, undersöka, 

reflektera, kritisera och argumentera. Barnets röst blir viktig och hen får möjlighet till 

inflytande. I Dahlbergs m.fl. (2014) tolkning av det postmodernistiska barnet så tas den 

disciplinära makten bort och skapar utrymme för barnens rättigheter och möjlighet att 

tidigt räknas som en samhällsmedborgare med en röst som är värd att lyssnas på. 

Pedagogen ska därför vara normkritisk mot sig själv i sin yrkesroll och verksamheten 

för att ge möjlighet åt det postmodernistiska barnet.  
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Styrdokument 

Läroplanen för förskolan 

Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) har förskolans verksamhet sin grund i demokratiska 

värden. Dessa värden står i relation till de värden som barnet möter som 

samhällsmedborgare. Förskolan har som uppdrag att fostra medborgare som vill ta 

ansvar och blir aktörer utifrån sina idéer och nyfikenhet. Lpfö 18 beskriver även 

förskolans ansvar att implementera barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Det är 

pedagogernas uppdrag att upplysa barnen om sina rättigheter och möjliggöra barnens 

rätt till ett inflytande över verksamheten. Verksamheten ska ha ett öppet sinne när det 

kommer till olika åsikter utifrån ett demokratiskt perspektiv. De som arbetar inom 

förskolan ska vara medvetna om den påverkan som de har på barnen och utföra sitt 

uppdrag som goda förebilder. Förskolan ska arbeta mot en utveckling hos barnet som 

strävar mot att hen blir kompetent, är aktiv och kan ta ansvar. Lpfö 18 menar att barnen 

ska mötas med respekt inför sina idéer och tankar. De ska utveckla tillit till sin egen 

förmåga och självförtroende. Barnen ska uppmuntras i deras initiativtagande till lek. 

Förskolan ska skapa möjlighet för samtal, kommunikation och reflektion utifrån barnens 

intressen. Barnen ska få ta ansvar och ta egna initiativ i grupp men även självständigt. I 

läroplanens mål så är det tydligt att barnen ska ha inflytande över verksamheten och 

även förskolans utformning av miljön. Det är via barnens intresse som förskolan har i 

uppdrag att utforma verksamheten. Barnens inflytande ska vara reellt och komma med 

ansvar över sig själv och gruppen. Barnen ska veta hur de kan få inflytande och påverka 

sin tillvaro. Arbetet på förskolan ska kontinuerligt utvärderas och analyseras för att 

främja barnens utveckling i relation till lärande (Skolverket, 2018). 

 

Barnkonventionen 

Förskolan och läroplanen är uppbyggd utifrån barnkonventionen som beskriver barns 

rättigheter. Enligt barnkonventionen (Unicef, 2009) är barnets åsikt viktig och ska 

betraktas som ledande i beslut som fattas kring barnet. Barnen har rätt att uttrycka sina 

tankar och åsikter i enlighet med yttrandefriheten. Innebörden blir att barnet har rätt att 

sprida sina åsikter och tankar på olika sätt, exempelvis i tal eller skrift (Unicef, 2009). 

Detta bygger på demokrati och mänskliga rättigheter som även förskolan har som 

uppdrag enligt läroplanen att ta hänsyn till i sin undervisning.  

 

Skollagen 

I skollagen (SFS, 2010:800), 9 §, står det att barnen ska ha inflytande över den 

utbildning som de deltar i. Lagen uppmuntrar till att barnens ska vara aktiva aktörer i 

diskussionen kring utbildningens utformning. Inflytandet ska utformas utifrån barnens 

mognad och med deras ålder i beräkning. Läraren ska använda metoder och information 

som gör det möjligt förstå sin möjlighet till inflytande. Skollagen (SFS, 2010:800), 9 §, 

menar att barnen ska kunna ta egna initiativ till frågeställningar som läraren ska bemöta 

och ta på allvar under inflytandets ramar. Läraren ska även underlätta för barnens 

inflytandegenom att ge stöd. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i 

förskolan utifrån ett pedagogperspektiv. Med utgångspunkt i syftet har följande 

frågeställningar formulerats; 

- Vad innebär begreppet inflytande för pedagoger i förskolan? 
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- Hur arbetar pedagoger i förskolan för att möjliggöra barnens inflytande? 
- Vad i förskolans verksamhet kan hindra barns möjlighet till inflytande? 

Metod  

I arbetet har en kvantitativ metod använts genom datainsamling via en webbaserad 

enkät som skickats ut till en stor andel personal som är verksamma i förskolan. 

Resultatet från enkäten har sedan tolkats utifrån ett postmodernt perspektiv. I avsnittet 

kommer undersökningens genomförande och etiska förhållningssätt att beskrivas utifrån 

hur studien startades, urvalsprincipen, etiska överväganden, enkätformuleringen och 

insamlandet av material. Avsnittet avslutas med hur det insamlade materialet har 

bearbetats. 

 

Uppstart 

I början av arbetets gång fanns en idé om att undersökningen skulle innefatta både 

enkäter och intervjuer. Enkäterna skulle användas för att få en generell överblick över 

hur pedagoger förstår begreppet ”inflytande” och vilket verkligt inflytande barnen har 

på olika förskolor. Resultatet från enkäterna skulle sedan ligga till grund för 

intervjuerna som tänktes kunna ge en mer ingående och tydligare bild av vilket 

inflytande barnen får över verksamheten i förskolan. Efter närmare diskussion 

beslutades att intervjuerna skulle strykas från undersökningen på grund av att det skulle 

ta för lång tid att genomföra och sammanställa data från både enkäter och intervjuer. Att 

samla in data genom enkäter är till fördel då det går snabbare att administrera. Enkäter 

som respondenterna fyller i själva kan distribueras i ett stort antal vid ett och samma 

tillfälle, till skillnad mot intervjuer som om de ska nå lika många människor tar 

betydligt längre tid att genomföra (Bryman, 2016). Bryman (2016) menar även att 

enkäter är till fördel jämfört med intervjuer då de lättare kan anpassas efter 

respondenternas behov då de kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet.  

För undersökningen fattades beslut att använda en webbaserad enkät. Denna metod 

valdes för att underlätta distribueringen av enkäten då den kunde skickas ut till 

deltagarna via e-post samt för att snabba på insamlandet av de besvarade enkäterna. 

Bryman (2016) beskriver att postenkäter har större problem med bortfall och att det ta 

upp till flera veckor innan de skickas tillbaka. Genom att dela ut webbaserade enkäter 

fanns en möjlighet att minska på bortfallet och tidsåtgången då respondenterna inte 

behöver skicka enkäten via posten och postgångens tidsåtgång inte spelar in.  

 

Urvalsprincip 

Tanken var först att enkäten endast skulle besvaras av förskollärare, men vid vidare 

diskussion insåg vi att det krävs att alla som regelbundet arbetar med barnen i förskolan 

svarar på enkäten för att vi ska få en mer reell syn över hur det ser ut på de olika 

förskolorna. Förskolans dagliga verksamhet bedrivs inte endast av förskollärare utan 

även barnskötare, därför anser vi att man in en undersökning av vilka möjligheter barn 

har till inflytande över förskolans verksamhet inte endast kan basera resultatet på 
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förskollärarnas arbete. Därav beslutades det att även barnskötare skulle få besvara 

enkäten.  

4 förskolor, med sammanlagt 55 pedagoger, i Mellansverige valdes ut för 

undersökningen. Förskolecheferna som ansvarar för dessa förskolor kontaktades och 

tillfrågades om de kunde ställa upp på att delta i undersökningen. Samtliga 

förskolechefer ställde sig jakande till personalens deltagande i studien.  

 

Etik 

Arbetet med denna undersökning har genomförts utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Genom ett 

missivbrev (se bilaga 2) som gick ut till samtliga deltagare i undersökningen gavs 

information om arbetets syfte, hur undersökningen genomförs, att den insamlad data 

inte kommer att användas i något annat syfte är till forskning och att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt, vilket är i enlighet med forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna informerades om vilka som genomför arbetet, och 

gavs kontaktuppgifter till oss och handledare för att underlätta kontakten vid eventuella 

frågor eller funderingar. Enligt Vetenskapsrådets (2017) rekommendation informerades 

deltagarna även om vart arbetet sedan kommer att publiceras. 

Med förutsättning att utförlig information medföljer enkätformuläret krävs det inte 

samtycke i förhand för datainsamling från stora grupper. I de fallen kan individuellt 

samtycke bedömas som lämnat när enkäten skickas in ifylld (Vetenskapsrådet, 2017). I 

denna undersökning gavs deltagarna detaljerad information om undersökningen via 

missivbrevet och de som besvarade och skickade in enkäten anses ha gett sitt samtycke 

till att delta i undersökningen. Ingen ytterligare form av samtycke insamlades.  

Utifrån konfidentialitetskravet ska uppgifter om alla deltagare i forskningsprojekt ges 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Insamlat material ska avrapporteras och lagras så att enskilda människor 

eller grupper inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). Den 

insamlade datan i arbetet har hanterats på så sätt att det är otillgängligt för utomstående, 

och i arbetet rapporteras inga namn på personer, förskolor eller kommuner eller annan 

information som skulle kunna användas för att identifiera deltagarna och deras svar i 

undersökningen.  

Enkätformulering 

Utifrån syftet att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i 

förskolan formulerades enkätfrågor. I det första utkastet för enkäten innefattade den tre 

frågor som berörde vilken ålder det var på barnen som respondenten arbetar med, vilket 

inflytande barnen har på personens förskola samt vad begreppet inflytande betyder.  

Kunskapsfrågor i webbaserade enkäter har lägre validitet då ett korrekt svar kan bero på 

antingen att den svarande hade kunskap om frågan eller sökte upp det rätta svaret under 
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tiden som denne besvarade enkäten (Ejlertsson, 2014). I enkätformulären fanns det till 

början en fråga gällande innebörden i begreppet inflytande, vilket kan ses som en 

kunskapsfråga. För att undvika att de svarande skulle känna ett behov av att söka upp ett 

korrekt svar omarbetades frågan till att istället fråga ”Vad betyder begreppet inflytande 

för dig?” för att på så sätt framföra att det inte är ett rätt svar som söks i frågan utan 

respondenternas personliga tankar och åsikter. 

Enkäten arbetades sedan om för att förtydliga frågorna och för att lägga till frågor 

gällande vilka möjligheter och hinder som finns för barns inflytande i verksamheten 

samt hur arbetet med barns inflytande utvärderas i verksamheten. Ejlertsson (2014) 

menar att språket i enkäter alltid ska anpassas så att det är begripligt för målgruppen. 

Det händer att de som är verksamma inom ett visst område tar för givet att samtliga 

uppfattar vissa ord och begrepp på samma sätt som de själva, dock kan dessa uppfattar 

på ett annat sätt för de som inte har samma erfarenhet av den verksamheten (Ejlertsson, 

2002). Då enkäten riktade sig till alla som arbetar med barn i förskolan, vilket innefattar 

personer med olika erfarenhet och utbildning, formulerades frågorna på ett sådant sätt så 

att språket skulle vara begripligt för samtliga deltagare i undersökningen. I detta 

stadium innefattade enkäten endast öppna frågor. 

I det sista och slutgiltiga utkastet för enkäten omarbetades några av frågorna. Bryman 

(2016) menar att enkäter med färre öppna frågor är lättare att besvara. För att underlätta 

för respondenterna omformulerades därför några av frågorna, och ändrades från öppna 

till frågor till frågor med fasta svarsalternativ. En fråga gällande respondenternas 

yrkesroll lades till och resterande frågeformuleringarna arbetades även om för att 

förtydligas. I enkäter är det viktigt att frågorna och svarsalternativen är entydiga och 

inte kan tolkas på mer än ett sätt. Svaren från enkäterna kan inte värderas ifall att den 

som analyserar dem inte vet hur respondenterna har tolkat frågan/svarsalternativet 

(Ejlertsson, 2014). Ejlertsson (2014) belyser att respondenter har en tendens att svara 

instämmande till det som antyds i frågor och för att undvika det ska frågor formuleras så 

att de ej blir ledande. Därför granskades samtliga frågor och svarsalternativ i enkäten för 

att säkerställa att de var tydliga och så neutralt formulerade som möjligt för att undvika 

att frågorna blev ledande. Enligt Ejlertsson (2014) kan frågor som är omotiverat långa 

komplicera och göra att frågan är svår att förstå för de som besvarar enkäten. Därför 

kortades även vissa frågor ner och överflödiga ord togs bort för att frågorna inte skulle 

vara längre än vad som var nödvändigt. 

Insamling av material 

Enkäten (se bilaga 1) skickades ut till förskolecheferna som i sin tur skickade vidare den 

till sina 55 anställda. Efter att enkäten hade skickats ut hade de svarande en månad på 

sig att besvara enkäten. Efter två veckor hade endast ett fåtal svar kommit in. En 

påminnelse skickades då ut till samtliga förskolor. Två dagar innan sista svarsdatum var 

det fortfarande många personer som inte hade svarat på enkäten. En ny påminnelse 

skickades då ut. För att kunna få ett tillförlitligt resultat från undersökningen krävdes 

fler svar på enkäten. Därför valde vi att ändra informationen om sista svarsdag så att 

deltagarna skulle få längre tid på sig att besvara enkäten, samt kontakta 
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förskolecheferna och be om deras hjälp för att få fler svarande. Cheferna 

informerade/upplyste om att många i deras personalgrupp haft svårt att ta sig tid till att 

besvara enkäten då de har upplevt svårigheter att gå ifrån barngruppen. På grund av 

tidsbrist och personalbrist som har förekommit under perioden har respondenterna 

behövt prioritera barnen och verksamheten framför att besvara enkäten. Cheferna var 

behjälplig genom att muntligt påminna personalen om enkäten på APT-möten och ge 

dem tillåtelse att gå ifrån barngruppen på arbetstid för att besvara enkäten för att 

underlätta för pedagogerna. Efter detta ökade andelen besvarade enkäter.  

Bortfallsanalys 

I studien skickades en enkät ut till 55 personer. Av dessa 55 var det 31 som valde att 

besvara enkäten. Bortfallet var 44 % (24 personer). Trost (2007) menar att 

svarsfrekvenserna vanligen ligger på 50-75% i enkätundersökningar. Inflödet av svar 

var störst vid andra påminnelsen. Enligt Trost (2007) har man oftast information om sitt 

urval och om sina deltagare i undersökningen. 55 % av de svarande var förskollärare, 35 

% var barnskötare och 10 % annat. Förskollärare visade sig ha störst benägenhet att 

svara. Utifrån den informationen vi har om urvalet så är antalet anställda förskollärare 

vid de deltagande verksamheterna i minoritet och kan vara en förklaring till en viss 

procent av bortfallet utifrån benägenhet att svara. Vi fick även indikationer av 

nyckelpersonerna att svarsdeltagandet kunde bli något lägre på grund utav hög 

arbetsbelastning under perioden för undersökningen. Deltagandet var frivilligt vilket 

kan påverka deltagandet. Vi hade även två öppna frågor och vi visste att detta var ett 

risktagande, men att svaren skulle bli mer tillförlitliga utifrån det beslutet och det vägde 

tyngre mot ett eventuellt bortfall. 

Analysmetod och bearbetning av materialet 

Svaren från enkäten sammanställdes i diagram och tabeller för att skapa en tydlig 

översikt över svaren. Materialet granskades för att finna likheter i svaren som låg till 

grund för kategorisering. Svaren i enkäten analyserades för att få en djupare förståelse 

för pedagogernas uppfattning av barns inflytande över verksamheten i förskolan. 

Utifrån materialet kunde tre kategorier urskiljas; pedagogernas begreppsuppfattning, 

pedagogernas arbetssätt samt hinder för inflytande. Kategorierna analyserades utifrån ett 

postmodernistiskt perspektiv samt med utgångspunkt i vissa bärande begrepp som anses 

relevanta för det postmodernistiska perspektivet och studiens syfte.  Dessa kategorier 

beskrivs i resultatet för att besvara arbetets frågeställningar gällande vad begreppet 

inflytande innebär för pedagoger i förskolan, hur pedagoger i förskolan arbetar för att 

möjliggöra barns inflytande samt vilka hinder och möjligheter det finns för barns 

inflytande i förskolan.  

Diagram  

Diagrammet nedan, Figur 1, visar fördelningen av respondenternas yrkesroll. Det visar 

att 55% av respondenterna är förskollärare, 35% är barnskötare och 10% har en annan 

pedagogroll i förskolan. 
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Figur 2 visar vilken ålder det är på barnen som respondenterna arbetar med i 

verksamheten på förskolan. 48% av respondenterna arbetar med barn som är 1-3 år 

gamla, 39% arbetar med barn som är 3-6 år gamla och 13% arbetar med barn som är 1-6 

år gamla. 

 

 

 

Figur 3 visar hur ofta respondenterna utvärderar arbetet med barns inflytande i 

verksamheten. 43% av respondenterna uppger att de utvärderar arbetet med barns 

inflytande en gång i månaden, 28% uppger att de utvärderar en gång i veckan, 25% 

uppger att de utvärderar en gång per termin och 4% uppger att de utvärderar en gång per 

läsår. 

 

 

 

 

 

55%35%

10%

Förskollärare Barnskötare Annat

48%

39%

13%

1-3 år 3-6 år 1-6 år

Figur 1 Cirkeldiagram som visar respondenternas yrkesroll. 

Figur 2 Cirkeldiagram som visar åldern på barnen som 

respondenterna arbetar med. 
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I utformandet av enkäten fanns ett behov att ta med en bredd av frågor då det inte gick 

att förutse vilka svar som skulle bli relevanta för arbetet. När svaren kommit in och 

bearbetats beslutades att frågorna gällande respondenternas yrkesroll, åldern på barnen 

de arbetar med och hur ofta arbetet med barns inflytande utvärderades inte var relevanta 

och används därför inte i analysen. I analysarbetet upptäcktes att svaren på de övriga 

frågorna besvarade frågeställningarna på ett mer relevant sätt. Dock användes frågan om 

yrkesroll i bortfallsanalysen. 

  

Tabeller 

Nedan redovisas tabeller över hur pedagogernas svar på enkäten i bearbetningen delades 

upp i kategorier och underkategorier för att skapa tydlighet i besvarandet av 

frågeställningarna. Kategorierna som framkom var ”Pedagogernas 

begreppsuppfattning”, ”Pedagogernas arbetssätt” och ”Hinder för inflytande”. 

 

Tabell 1 visar hur citaten delades in under kategorin Pedagogers begreppsuppfattning. 

Citaten delades in i underkategorierna Att påverka, Att bestämma och Lyhördhet. 

 
Underkategorier Att påverka Att bestämma Lyhördhet 

Citat 

Möjlighet att i handling 

påverka innehållet i sin 

vardag 

välja olika aktiviteter under 

hela dagen 

att det man säger 

uppmärksammas 

Att den eller de som har 

inflytande har möjlighet att 

påverka i en viss situation… 

Vara med och bestämma pedagogernas lyhördhet 

Genom reellt inflytande 

påverkar de sin vardag och 

skapar sig meningsfullhet 

Att ha möjlighet till att 

bestämma 

Att vi är lyhörda på vad 

barnen säger/vill göra 

Möjlighet att påverka sin 

dagliga tillvaro 

Att få bestämma delar av 

innehållet under dagen 

att känna att ens åsikter 

spelar roll och värdesätts 

Att kunna påverka min dag, 

utifrån yttre ramar och mina 

egna förutsättningar 

Att barnen ska få inflytande 

i de aktiviteter vi gör och i 

de rutiner vi har. (Rutiner i 

den mån det går) 

Att någon ser mina behov 

och är lyhörd inför dem 

Barnen kan påverka… Medbestämmande i den mån 

det går 

 

Man får vara med att 

påverka… 

  

Att man ger möjlighet att 

påverka 

  

28%

43%

25%

4%

En gång i veckan En gång i månaden

En gång per termin En gång per läsår

Figur 3 Cirkeldiagram som visar hur ofta respondenterna 

utvärderar arbetet med barns inflytande i verksamheten. 
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Möjlighet att påverka sin 

egen tillvaro 

  

påverka beslutsfattandet   

Att barnen kan påverka sin 

dag 

  

Påverka sin vardag   

Att barnen kan påverka sin 

vardag 

  

Att få vara med att påverka   

Påverkan   

Att kunna påverka sin 

situation 

  

 

Tabell 2 visar hur citaten delades in under kategorin Pedagogers arbetssätt. Citaten 

delades in i underkategorierna Miljö, Kommunikation och Barns intressen. 

 
Underkategorier Miljö Kommunikation Barns intressen 

Citat 

Att någon ser mina behov 

och är lyhörd inför dem 

Vi pratar om hur viktigt det 

är att lyssna på barnen 

Genom att följa barnens 

intressen och nyfikenhet. 

Våga rucka på rutiner för att 

följa barnen 

Bl.a. se till att barnen ser vad 

som är möjligt i rummen. Ge 

möjlighet till olika 

gruppkonstellationer, 

material, tekniker och 

uttryckssätt 

Ställer öppna frågor. Låter 

barnen vara med i 

dokumentation och 

framföra sina åsikter 

Vi försöker vara tillåtande 

och hellre svara ja i stället 

för nej… Det gäller att alla 

är närvarande på ett 

medvetet sätt för att 

upptäcka vad barnen vill 

Vi låter barnen möta 

material 

Kommunikation och 

inlyssnande är viktigt 

De får möjlighet att säga 

vad de vill, vi röstar ofta på 

de förslag som barnen har 

miljöer som bjuder in till 

undersökande och reflektion 

De får möjlighet att säga 

vad de vill… Ha stora öron 

och lyssna på barnen 

Barnen får välja aktiviteter, 

vi lyssnar på barnens egna 

idéer och ger dem möjlighet 

att genomföra dem 

 

Ha material så alla kan nå Man diskuterar med barnen Vi planerar verksamheten 

och projekt utifrån barnens 

intressen 

 Vi lyssnar på barnens frågor 

och funderingar och tar de 

på allvar 

Att vi i personalstyrkan 

kartlägger intressen 

 Lyssna aktivt på vad/när/om 

barnen vill genomföra det 

planerade 

Projektarbeten som följer 

barnens initiativ 

 vi lyssnar till barnens 

åsikter och anpassar den 

vardagliga verksamheten 

utifrån detta (i den mån det 

går) 

Vi dokumenterar och följer 

upp barnens görande och 

vad vi uppfattar som 

intressant för dem… 

Försöker anpassa oss efter 

barnens önskemål 

 Vi strävar mot att vara så 

lyhörda som möjligt i 

vardagen… Då vi har barn 

utan verbalt språk är det 

extra viktigt att vi är 

uppmärksamma på andra 

sätt de kommunicerar sina 

viljor och önskemål 

Ser vad dem har för 

intressen och utgår från det 

 Vi arbetar för att göra 

barnen delaktiga genom 

samtal 

I vardagen, i samlingen 

kring olika frågor, i samtal 

med barnen kring intressen, 

funderingar odyl 

 Vi pratar med barnen Kartlägger barnens behov, 

Tabell 1 Tabell som visar respondenternas uppfattning av begreppet inflytande. 
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intressen och kunskaper och 

är lyhörd 

 samtal med barnen Att inte försöka styra 

barnen utan låta de styra oss 

i den riktning de vill 

 är lyhörd Följa barnen och fånga upp 

deras intressen 

 Lyssnar på barnen försöka se och fråga 

föräldrar vad deras barn 

gillar (de barn som inte har 

språket) 

 

Tabell 3 visar hur citaten delades in under kategorin Hinder för inflytande. Citaten 

delades in i underkategorierna Makt, Kunskap och Organisation. 

 
Underkategorier Makt Kunskap Organisation 

Citat 

Vuxen makt Brist på kunskaper och 

förståelse om vad det kan 

innebära 

lite tid för gemensamma 

reflektioner 

Många starka viljor hos 

barnen, så det blir svårt att 

anpassa sig efter allas 

åsikter… hur mycket 

inflytande de bör ha, kan 

sätta käppar i hjulet när 

kollegorna har olika åsikter 

Om man inte är 

uppmärksam som pedagog 

kan man missa barnens 

signaler då de är små och 

saknar det verbala språket 

För stora barngrupper och 

för lite personal 

Det finns många barn i 

gruppen och alla har sina 

egna idéer 

Okunskap eller inskränkta 

personer som inte har den 

barnsyn som läroplanen 

kräver. Det mesta handlar 

om inställning överlag 

I viss mån personalbrist 

Att alla barn inte alla gånger 

har samma möjlighet till 

inflytande. Vi måste se till 

att ge alla barn samma 

möjlighet och chans till det. 

Vi behöver också skapa fler 

situationer där barnen kan 

vara med att påverka 

Brist på engagemang Stress 

Vissa intressen dem har 

kanske inte är acceptabelt att 

ha på förskolan, som 

pangare till exempel 

Kollegors olika uppfattning 

av vad barns inflytande 

innebär 

Stora grupper gör det svårt 

att hinna lyssna på alla 

ibland 

De olika barnens behov typ 

utvecklingsnivåer och 

eventuella störningar 

 Tidsbrist 

pedagogernas omedvetna 

förväntningar får en 

betydligt större inflytande 

 Tidsbrist på grund av 

personalbrist 

Styrda aktiviteter  Svårt att hinna med alla 

barns egna idéer och tankar 

För mycket ”får inte” regler  Om det är stressigt ser vi 

skillnad direkt om vi inte tar 

oss tid 

Fysisk tillgänglighet t.ex. 

når barnen upp till krokarna 

i hallen. Hur är det med vår 

hörstyrka? Lyssnar vi på 

barnen? Vuxnas 

förhållningssätt 

 Schema, att pedagoger styr 

för mycket, stor barngrupp 

 

  Rutiner och strukturer 

skapar sämre förutsättningar 

för pedagogerna, där de ofta 

Tabell 2 Tabell som visar respondenternas uttryck för hur de arbetar med barns inflytande.   
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tappar perspektiv och blir 

allt för ”fyrkantiga” i sitt 

handlande 

  Personalbrist och tid 

  Strikta rutiner med fasta 

tider för t.ex. mat, och att 

man som pedagog inte 

räcker till 

  Stora barngrupper 

  Tidsbrist, personalbrist 

  För lite tid att kunna utgå 

ännu mer från barnen, ofta 

kommer massa ”måsten” 

ivägen 

  Stora barngrupper, i vissa 

fall för lite personal. För att 

höras behövs tid 

  Svårt att hinna se allas 

önskan och behov då 

grupperna är stora 

  Tänker att stress kan vara en 

bidragande orsak 

  Tider som ska ’passas’ typ 

mat vila, gruppstorlek 

  Organisatoriska svårigheter. 

Tidsramar som måste följas 

(mattider, sovtider etc.). 

Personaltätheten på t.ex. 

eftermiddagen försvårar 

möjligheten för oss 

pedagoger att kunna vara så 

flexibla som vi önskar 

  För många avbrott 

  Tid - hinner vi se alla och 

planera undervisning utifrån 

barnens intressen 

  Stora barngrupper. Svårt att 

hinna se/höra 

 

Resultat och analys 

Pedagogernas begreppsuppfattning 

Kategorin begreppsuppfattning definieras utifrån pedagogernas perspektiv på begreppet 

inflytande. Den representerar den mångfald i förståelsen av inflytande som pedagogerna 

uttrycker i enkätsvaren. Citat från pedagogernas svar på enkäterna valdes ut utifrån 

Dahlbergs m.fl. och Foucaults tolkning av det postmodernistiska perspektivet. De 

analysverktyg som använts för kategori 1 är makt och frihet.  

Att påverka 

I enkätsvaren är ordet påverka återkommande i relation till pedagogernas uppfattning 

kring begreppet inflytande. Exempel på hur pedagogerna kopplar samman ordet 

inflytande med att påverka visas i citaten nedan: 

”Möjlighet att i handling påverka innehållet i sin vardag” 

Tabell 3 Tabell som visar respondenternas uttryck för vilka hinder som kan finnas för barns 

inflytande. 
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”Att den eller de som har inflytande har möjlighet att påverka i en viss 

situation…” 

”Genom reellt inflytande påverkar de sin vardag och skapar sig 

meningsfullhet” 

”Att kunna påverka min dag, utifrån yttre ramar och mina egna 

förutsättningar” 

”Möjlighet att påverka sin egen tillvaro” 

”…påverka beslutsfattandet” 

Ovanstående citat visar på hur pedagogerna ser påverkan som en del av 

inflytandebegreppet. Många nämner att inflytande innebär att få påverka sin vardag och 

dagliga tillvaro samt påverka beslutsfattandet. Resultat visar även att vissa pedagoger 

uppfattar att inflytande handlar om att genom handling påverka sin situation. I 

enkätsvaren kopplar en pedagog inflytande till skapande av meningsfullhet. Även 

villkor för inflytande såsom yttre ramar och egna förutsättningar tas upp i svaren. 

Dahlberg m.fl. (2014) belyser vikten av barnets röst och dess rätt att tas till vara på i 

relation till inflytande ur ett postmodernistiskt perspektiv. Pedagogerna talar om 

inflytande som en möjlighet att påverka och vara med i beslutsfattandet. Detta kräver att 

barnets röst ses som viktig för att skapa förutsättningar för inflytande. Ett 

hänsynstagande till barnets röst utmanar även de yttre ramar som pedagogerna beskriver 

och kan påverka begreppsuppfattningen kring inflytande.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att disciplinär makt kan vara 

nödvändig för att styra barnen mot nödvändig kunskap. Detta kan tolkas som att 

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) inte anser att barnets röst är lika viktig 

som Dahlberg m.fl. (2014) lyfter fram att den är. Ur denna postmodernistiska tolkning 

så beskrivs även den vuxnes röst som betydelsefull. I Dahlberg m.fl. (2014) tolkning så 

utmanas de yttre ramarna, medan Foucaults (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) 

postmodernistiska tolkning förespråkar en betydelse av yttre ramar, vilket även en 

pedagog nämner. I begreppsuppfattningen nämns påverkan som en betydande del av 

pedagogerna uppfattning av begreppet inflytande. Ur de båda postmodernistiska 

perspektiven så kan påverkan vara en del av inflytande då även disciplinär makt utifrån 

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) kan innebära en viss möjlighet till 

påverkan dock begränsat av starka ramar.  

Att bestämma  

Enkätsvaren visar att bestämmande är återkommande och en viktig faktor i förståelsen 

av begreppet inflytande hos pedagogerna. Exempel på hur bestämmandet används 

utifrån pedagogens perspektiv på inflytande visas i citaten nedan: 

”…välja olika aktiviteter under hela dagen” 

”Vara med och bestämma” 
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”Att ha möjlighet till att bestämma…” 

”Att få bestämma delar av innehållet under dagen” 

”Att barnen ska få inflytande i de aktiviteter vi gör och i de rutiner vi har. 

(Rutiner i den mån det går)” 

”Medbestämmande i den mån det går” 

Citaten ovan visar på pedagogernas uppfattning om hur inflytande är 

sammankopplat med att få bestämma. Svaren tar upp möjligheten att få bestämma 

över delar av dagen såsom aktiviteter och rutiner. I vissa av svaren visas att 

medbestämmandet är förbundet med villkor utifrån i vilken mån det är möjligt.  

Enligt ett Dahlberg m.fl. (2014) tolkning av ett postmodernistiskt perspektiv ska 

barnet få ta ansvar och fatta beslut. Resultatet visar på att pedagogerna i deras 

uppfattningar av inflytande ser medbestämmande som en viktig del av begreppet, 

dock med vissa begränsningar på medbestämmandet. Detta kan tolkas som att det 

beslutsfattandet som Dahlberg m.fl. talar om inte alltid är möjligt utifrån 

pedagogernas förståelse av begreppet. Pedagogerna antyder att begreppet kan 

innebära att barnen får fatta beslut i förskolan utifrån kontexten och vad som är 

möjligt utifrån den. Pedagogerna nämner även val som. 

Foucaults (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) postmodernistiska tolkning av 

beslutsfattande innebär att pedagogen visar barnet vad som är viktigt för att få en 

viss kunskap och använda den när hen ska fatta beslut. Några av pedagogerna 

benämner det här då de beskriver en uppfattning av barns beslutsfattande som 

begränsad och inom vissa ramar. Innebörden av det kan bli att pedagogen 

bestämmer när barnen får fatta beslut utifrån sin syn på begreppet.  

De båda postmodernistiska tolkningarna kan kopplas till pedagogernas 

begreppsuppfattning kring inflytande och beslutsfattande i resultatet. Med 

koppling till Dahlbergs m.fl. (2014) tolkning visar pedagogerna tankar om att 

beslutsfattande och medbestämmande är en självklarhet inom begreppet 

inflytande. Dock kan det även ses ur Foucaults (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 

2014) perspektiv då en del av pedagogerna beskriver att medbestämmandet är 

begränsat till viss del och hålls inom vissa ramar. 

Lyhördhet  

I enkäten nämner en del pedagoger lyhördhet och att bli hörd som del av begreppet 

inflytande. Exempel på hur pedagogerna uttrycker sig kring kopplingen mellan 

lyhördhet och inflytande ses i citaten nedan: 

 ”…att det man säger uppmärksammas” 

”…pedagogernas lyhördhet…” 

”Att vi är lyhörda på vad barnen säger/vill göra” 



 

21 

 

”…att känna att ens åsikter spelar roll och värdesätts” 

”Att någon ser mina behov och är lyhörd inför dem” 

I exemplen ovan visas hur pedagogerna uppfattar att bli hörd och andras lyhördhet 

som ett villkor för inflytande. Svaren i enkäten tar upp att det är viktigt att ens 

åsikter värdesätts och att det som en säger uppmärksammas. De tar även upp 

vikten av att andra är lyhörda.  

Dahlberg m.fl. (2014) menar att barnet ur ett postmodernistiskt demokratiskt 

perspektiv är en medborgare med en självklar del i det samhälle vi lever i och en 

röst som ska lyssnas på. Ingen av pedagogerna nämner ordet demokrati i sin 

begreppsuppfattning kring inflytande eller diskuterar ordet medborgare, men de 

nämner vikten av att vara lyhörd. Detta kan kopplas till Dahlbergs m.fl. (2014) 

perspektiv på inflytande genom att pedagogerna ser barnens röst som viktig att 

lyssnas på vilket sker via lyhördhet.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att det är nödvändigt att 

styra barnen in i en viss norm för att uppnå den bredd av kunskap som anses 

krävas från normen. Det kan liknas vid det behov som en pedagog nämner och att 

den disciplinära makten kan vara nödvändig även för lyhördheten för att barnets 

behov ska tillfredställas ur ett pedagogperspektiv. Det kan tolkas som att 

pedagogernas uppfattning av begreppet inflytande innebär att lyhördheten även 

innefattar att se de behov som barnen inte själva ser och förstår är primära.  

De båda postmodernistiska perspektiven kan tolkas som att det är av vikt att 

lyssna på barnet, men ur två olika synvinklar. Ur Foucaults (1980, refererad i 

Dahlberg m.fl. 2014) perspektiv handlar det om att lyssna på barnet via hens 

behov. Ur Dahlberg m.fl. (2014) perspektiv ligger fokus på att specifikt lyssna på 

barnets röst och vad hen uttrycker. 

Pedagogernas arbetssätt 

Citat från pedagogernas svar på enkäterna valdes ut utifrån Dahlbergs m.fl. och 

Foucaults tolkning av det postmodernistiska perspektivet. De analysverktyg som 

använts för kategori 2 är makt, barnssyn och frihet. 

 

Miljö 

I enkäten visar resultatet på att pedagogerna i sitt arbetssätt använder miljön som ett 

verktyg för att skapa möjligheter för barns inflytande. Exempel på hur pedagogerna 

talar om miljön utifrån sitt arbetssätt med barns inflytande visas i citaten nedan: 

”…hur utformar vi miljö… 

”Bl.a. se till att barnen ser vad som är möjligt i rummen. Ge möjlighet till 

olika gruppkonstellationer, material, tekniker och uttryckssätt” 

”Vi låter barnen möta material…” 
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”…miljöer som bjuder in till undersökande och reflektion” 

”Ha material så alla kan nå…” 

I citaten ovan visas hur pedagogerna ser ett samband mellan utformandet av 

miljön och barns inflytande. Pedagogernas svar visar på att de arbetar med miljöer 

som inbjuder till reflektion och undersökande, där material är tillgängligt för 

barnen, för att möjliggöra för barns inflytande i verksamheten. 

Dahlberg m.fl. (2014) tolkar miljö ur ett postmodernistiskt perspektiv genom att 

sätta barnens kontext i fokus. Utifrån kontexten de möter i förskolan, genom 

exempelvis miljön, kommer barnens utveckling och agerande att påverkas. Den 

tillgänglighet och de valmöjligheter som pedagogerna nämner i relation till 

undersökande kan tolkas som att de skapar en kontext som ska påverka barnens 

utveckling och möjliggöra självständigt agerande i miljön.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att den miljö vi skapar 

styrs av vår förståelse av efterfrågan och förutsättningar. Pedagogerna nämner att 

barnets förutsättningar till inflytande påverkas av tillgänglighet i miljön i relation 

till vad barnen vill ha tillgång till. Detta kan tolkas som ett skapande av miljö som 

styrs av det som Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) kopplar till 

barnens efterfrågan på miljön. Han pekar dock på en tillgänglighet som begränsas 

av vilka förutsättningar som finns.  

De båda postmodernistiska perspektiven skiljer sig åt genom att Foucault (1980, 

refererad i Dahlberg m.fl. 2014) ser en begränsning i skapandet av miljön utifrån 

de uppfattade befintliga förutsättningarna, medan Dahlberg m.fl. (2014)  ser en 

större frihet i skapandet av miljön utifrån barnens kontext. Dock pekar Foucault 

(1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) på efterfrågan som en viktig faktor, vilket 

kan tolkas som att barnen kan styra denna efterfrågan. 

Kommunikation  

I enkäten nämner pedagogerna att de använder kommunikation i sitt arbetssätt för att 

möjliggöra barns inflytande. Exempel på hur pedagogerna använder kommunikation 

visas i citaten nedan: 

”Ställer öppna frågor. Låter barnen vara med i dokumentation och framföra 

sina åsikter…” 

”De får möjlighet att säga vad de vill…Ha stora öron och lyssna på 

barnen…” 

”…Vi lyssnar på barnens frågor och funderingar och tar de på allvar…” 

”…vi lyssnar till barnens åsikter och anpassar den vardagliga verksamheten 

utifrån detta (i den mån det går)” 
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”…Vi strävar mot att vara så lyhörda som möjligt i vardagen…Då vi har 

barn utan verbalt språk är det extra viktigt att vi är uppmärksamma på andra 

sätt de kommunicerar sina viljor och önskemål” 

”Vi arbetar för att göra barnen delaktiga genom samtal…” 

Exemplen ovan visar på hur pedagogerna använder kommunikation som ett 

verktyg för att främja barns inflytande. De beskriver att de i förskolan ger barnen 

inflytande över verksamheten genom att föra diskussioner med barnen, lyssna på 

och samtala med dem samt se barnens ickeverbala kommunikation. Genom 

pedagogernas öppna frågor ges barnen möjlighet till inflytande. Även i 

dokumentationsprocessen får barnen inflytande genom att kommunicera sina 

åsikter.  

Enligt Habermas (1983, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) är det viktigt att skapa 

situationer där barnen får uppleva argumentation som leder till reflektion inom 

kommunikation och interaktion. Även Dahlberg m.fl. (2014) uttrycker att det är 

viktigt för barn att möta ett förhållningssätt där de får kritisera, argumentera, 

problematisera och reflektera. Pedagogerna nämner vikten av samtal med barn 

och att arbeta med öppna frågor där barnen kan få möjlighet att formulera sig och 

reflektera. Detta kan kopplas till Dahlberg m.fl. (2014) och Habermas (1983, 

refererad i Dahlberg m.fl. 2014) tolkning av kommunikation inom det 

postmodernistiska perspektivet.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) beskriver att språket påverkar 

hur vi ser och förstår världen. Det kan tolkas som att språk och kommunikation är 

viktigt för att barnen ska förståelse för omvärlden, Med denna grund ska barnen 

kunna uttrycka sin åsikt och få inflytande. Många av pedagogerna nämner att 

språk och kommunikation genom samtal är en viktig förutsättning för arbetet med 

inflytande, vilket kan kopplas till Foucaults tolkning av det postmodernistiska 

perspektivet. 

Barns intressen 

I enkäten visar resultatet att pedagogerna tar till vara på barnens intresse som en del i 

sitt arbetssätt för att möjliggöra barns inflytande. Exempel på hur pedagogerna arbetar 

för att följa barnens intresse visas i citaten nedan: 

”Genom att följa barnens intressen och nyfikenhet. Våga rucka på rutiner 

för att följa barnen” 

”Vi försöker vara tillåtande och hellre svara ja i stället för nej…Det gäller 

att alla är närvarande på ett medvetet sätt för att upptäcka vad barnen vill” 

”De får möjlighet att säga vad de vill, vi röstar ofta på de förslag som 

barnen har” 

”Barnen får välja aktiviteter, vi lyssnar på barnens egna idéer och ger dem 

möjlighet att genomföra dem” 
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”Projektarbeten som följer barnens initiativ” 

”Vi dokumenterar och följer upp barnens görande och vad vi uppfattar som 

intressant för dem…Försöker anpassa oss efter barnens önskemål…” 

”Kartlägger barnens behov, intressen och kunskaper och är lyhörd” 

”Att inte försöka styra barnen utan låta de styra oss i den riktning de vill…” 

Citaten ovan visar på hur pedagoger i förskolan uttrycker att de genom att 

tillvarata barns intressen kan ge barn inflytande över verksamheten. Detta gör de 

genom att vara tillåtande, följa barnen, ställa frågor kring deras intressen och 

tankar. Pedagogerna försöker anpassa sig efter barnens önskningar. De 

dokumenterar och kartlägger med målet att synliggöra barnens behov och 

intressen.  

Ur Dahlberg m.fl. (2014) tolkning av det postmodernistiska perspektivet ska inte 

pedagogerna fylla barnen med kunskap. Barnet ska ses som kompetent och som 

en aktiv medkonstruktör av sin egen kunskap. En förutsättning för 

medkonstruktionen är att kontexten är tillåtande utifrån barnets intresse. 

Pedagogerna nämner barnens intresse som en viktig faktor i arbetet med barns 

inflytande. De talar om att följa barnet och låta dem använda sin kompetens 

genom att barnen blir de styrande. Detta kan kopplas till att de är tillåtande ur 

Dahlberg m.fl. (2014) perspektiv. Pedagogernas perspektiv av barnet som 

styrande kan även skapa en kontext där barnet blir medkonstruktör av kunskap.  

Foucault (1983, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) beskriver hur den disciplinära 

makten styr vår syn på livet och vårt agerande. Vissa av pedagogerna beskriver att 

de utgår ifrån vad de uppfattar som barnens intressen. Dock kan frågan uppstå 

ifall det verkligen är barnens egna intressen som pedagogerna uppfattar eller om 

det är de intressen som den disciplinära makten har skapat hos barnen som 

synliggörs.  

I jämförelse mellan de två postmodernistiska tolkningarna så kan vi se att båda 

utgår ifrån barnens intresse, men ur två olika perspektiv. Foucault (1983, refererad 

i Dahlberg m.fl. 2014) fokuserar på nödvändig kunskap som de vuxna ser som det 

bästa för barnets intresse. Dahlberg m.fl. (2014) vänder sig mot det och belyser ett 

mer kompetent barn som aktivt konstruerar sin kunskap utan styrning av vuxna. 

Dock går pedagogerna till stor del mot Dahlbergs m.fl. (2014) tolkning fast en del 

av Foucaults (1983, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) tolkning kan läsas in i 

svaren. 

Hinder för inflytande 

Citat från pedagogernas svar på enkäterna valdes ut utifrån Dahlbergs m.fl. och 

Foucaults tolkning av det postmodernistiska perspektivet. De analysverktyg som 

använts för kategori 3 är makt och kunskap. 
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Makt 

Resultatet i enkäten visar på att pedagogerna ser hur makt kan fungera som ett hinder 

för barns möjlighet till inflytande i verksamheten. Exempel på hur pedagogerna 

uttrycker sig kring hur makt hindrar inflytande ses i exemplen nedan: 

”Vuxen makt” 

”Många starka viljor hos barnen, så det blir svårt att anpassa sig efter allas 

åsikter…hur mycket inflytande de bör ha, kan sätta käppar i hjulet när 

kollegorna har olika åsikter” 

”Att alla barn inte alla gånger har samma möjlighet till inflytande. Vi måste 

se till att ge alla barn samma möjlighet och chans till det. Vi behöver också 

skapa fler situationer där barnen kan vara med att påverka” 

”Vissa intressen dem har kanske inte är acceptabelt att ha på förskolan, som 

pangare till exempel” 

”De olika barnens behov typ utvecklingsnivåer och eventuella störningar” 

”…pedagogernas omedvetna förväntningar får en betydligt större 

inflytande” 

”För mycket ’får inte’ regler…” 

Citaten ovan visar pedagogers tankar om hur makt kan vara ett hinder för barns 

inflytande. Här belyses hur vuxnas makt kan vara ett hinder för barns inflytande i 

verksamheten. Barnens inflytande över verksamheten är relaterat till huruvida 

pedagogerna lyssnar på barnen och vilka möjligheter de skapar för barnens 

inflytande. Makt utifrån normer kan ses i att en pedagog uttrycker att vissa av 

barnens intressen kan vara oacceptabla i förskolan. Pedagogerna uttrycker en 

problematik utifrån deras uppfattning att det finns många barn i gruppen med 

olika viljor.  

Dahlberg m.fl. (2014) beskriver den disciplinära makten där den vuxne står för en 

sanning som följer en norm. Vissa pedagogerna uttrycker en sådan maktsituation i 

förskolan. Enligt Dahlberg m.fl. (2014) ska det postmodernistiska barnet inte vara 

underlåten den disciplinära makten. Pedagogerna nämner dock flera delar som kan 

kopplas till den disciplinära makten. En nämner styrda aktiviteter och en annan 

nämner att det finns många regler i relation till förskolans verksamhet. De nämner 

även att det finns en värdering om vad som är acceptabelt att leka på förskolan 

eller inte. Det finns även en norm som nämns om hur mycket makt ett barn ska ha.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) menar att den disciplinära 

makten kan innebära nödvändig kunskap inom den verksamhet pedagogen är 

verksam inom. En pedagog nämner att de olika utvecklingsstadierna hos barn kan 

vara ett hinder till inflytande. En tolkning utifrån pedagogens uttryck kan vara att 

den disciplinära makten blir viktig då den vuxne måste gå in och styra utifrån 
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barnets utveckling. En pedagog nämner att vi måste skapa möjligheter till 

inflytande och detta kan tolkas som en disciplinär makt då det är den vuxne som 

skapar ramarna för förutsättningen.  

I jämförelsen med de två postmodernistiska perspektiven kan det tolkas som att 

det som pedagogerna ser som hinder för inflytande är en möjlighet till 

förutsättning under den disciplinära makten enligt Foucault (1980, refererad i 

Dahlberg m.fl. 2014). Dahlberg m.fl. (2014) menar dock att den disciplinära 

makten är negativ och kan tolkas som hinder för inflytande.   

Kunskap  

I enkätens resultat talar pedagogerna om ett samband mellan pedagogens kunskap och 

barns inflytande. Citaten nedan visar exempel på hur pedagoger kan se brist på kunskap 

som ett hinder för barns möjlighet till inflytande. 

”Brist på kunskaper och förståelse om vad det kan innebära…” 

”Om man inte är uppmärksam som pedagog kan man missa barnens signaler 

då de är små och saknar det verbala språket”  

”Okunskap eller inskränkta personer som inte har den barnsyn som 

läroplanen kräver. Det mesta handlar om inställning överlag” 

”…Brist på engagemang” 

”…Kollegors olika uppfattning av vad barns inflytande innebär…” 

Ovanstående citat visar hur pedagogerna nämner bristande kompetens och 

kunskap som ett hinder för barnens inflytande. Pedagogerna uttrycker en splittrad 

kunskap om barns inflytande.  

Dahlberg m.fl. (2014) beskriver hur barns inflytande har förändrats i den 

utveckling som skett där modernismen och utvecklingspsykologin till stor del har 

ersatts utav en barnsyn som visar på det kompetenta barnet med en högre status 

bl.a. ur ett läroplansperspektiv historiskt. En pedagog tar upp att avsaknaden av 

den kunskap om och syn på barn som läroplanen kräver kan hindra barns 

möjlighet till inflytande i verksamheten på förskolan. En pedagog belyser brist på 

engagemang som ett hinder för barns inflytande. Bristande engagemang för barns 

inflytande kan tolkas bero på bristande kunskap om ämnet.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) uttrycker att den disciplinära 

makten står för sanningen. Utifrån Foucaults perspektiv är den disciplinära 

makten nödvändig för att skapa sig kunskap inom bland annat utbildning. Utifrån 

Foucaults (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) perspektiv på kunskap kan 

pedagogernas uttryck gällande avsaknaden av kunskap om inflytande tolkas som 

ett hinder för barnens utveckling och förståelse för inflytande. Det uppstår en 

problematik då en avsaknad av kunskap hos pedagogerna, som står för den 

disciplinära makten i förskolan, nämns i resultatet.  
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I jämförelse mellan de två postmodernistiska perspektiven framkommer att 

Dahlberg m.fl. (2014) ser barnet som kompetent utifrån den moderna barnsynen 

som läroplanen för förskolan influeras av. Utifrån Foucaults (1980, refererad i 

Dahlberg m.fl. 2014) syn på kunskap framkommer däremot ett behov av en 

auktoritär makt som bär på och förmedlar kunskap till barnet. Tolkningen av detta 

blir att det finns behov av kompetensutveckling och kunskap oavsett om 

kunskapen ligger i Dahlbergs m.fl. (2014) barnsyn eller hos Foucaults (1980, 

refererad i Dahlberg m.fl. 2014) utövare av disciplinär makt.  

Organisation 

I svaren på enkäten beskriver pedagogerna hur organisatoriska upplägg kan skapa 

hinder för barns inflytande. Exemplen nedan visar vilka organisatoriska faktorer som 

pedagoger har uttryckt kan skapa hinder för barns inflytande. 

”För stora barngrupper och för lite personal” 

”Tidsbrist…” 

”… Svårt att hinna med alla barns egna idéer och tankar…” 

”Rutiner och strukturer skapar sämre förutsättningar för pedagogerna, där de 

ofta tappar perspektiv och blir allt för ’fyrkantiga’ i sitt handlande…” 

”För lite tid att kunna utgå ännu mer från barnen, ofta kommer massa 

’måsten’ ivägen” 

”Organisatoriska svårigheter. Tidsramar som måste följas (mattider, sovtider 

etc.). Personaltätheten på t.ex. eftermiddagen försvårar möjligheten för oss 

pedagoger att kunna vara så flexibla som vi önskar” 

”För många avbrott” 

”Tid - hinner vi se alla och planera undervisning utifrån barnens 

intressen…” 

Exemplen ovan visar på hur organisatoriska faktorer kan hindra barns möjligheter 

till inflytande över verksamheten i förskolan. Många av pedagogerna beskriver att 

stora grupper samt personalbrist och tidsbrist fungerar som hinder för barns 

inflytande. Även rutiner utifrån fasta tidsramar ses som ett hinder för inflytande. 

Dessa rutiner leder till att pedagogerna blir för fasta i sitt handlande och inte kan 

vara så flexibla som de vill vara.  

Utifrån Dahlbergs m.fl. (2014) postmodernistiska perspektiv är det som 

pedagogerna beskriver ovan inte till gagn för barnen. Barn ska utifrån deras 

perspektiv få vara ansvarstagande och fatta beslut. För att som pedagog ge barnen 

dessa möjligheter ska man vara bland annat vara normkritisk i sin verksamhet och 

yrkesroll (Dahlberg m.fl., 2014). Vissa pedagoger beskriver angående att stora 

barngrupper, personalbrist och tidsbrist med fasta tidsramar som behöver följas 
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finns i verksamheten på förskolan. Utifrån dessa organisatoriska faktorer kan det 

tolkas att pedagogerna inte har tid att gå emot normerna och ge barnen det ansvar 

som Dahlberg m.fl. (2014) menar att de behöver. Det kan tolkas att pedagogerna i 

sitt arbete skulle vara mer öppna för att låta barnen ta ansvar och fatta beslut i 

verksamheten ifall barngrupperna var mindre och det fanns mer tid att tillgå.  

Foucault (1980, refererad i Dahlberg m.fl. 2014) beskriver att den disciplinära 

makten styrs av normer och tvingar det nödvändiga och normala på individerna. 

Han menar att den disciplinära makten inte är något som individerna behöver 

befrias ifrån, utan det kan ses som en nödvändig styrning för att nå upp till 

samhällets krav och efterfrågningar. Utifrån pedagogernas svar kan det tolkas att 

de känner av en sådan styrning utifrån krav och efterfrågningar. Några pedagoger 

beskriver hur deras arbete med barns inflytande hindras och begränsas av 

tidsramar, rutiner och “måsten”. Dessa begränsningar kan tolkas ha uppstått från 

en disciplinär makt över förskolan som formar arbetet utifrån samhällets krav på 

förskolans arbete utifrån vad som anses vara nödvändigt och normalt, såsom 

tidsramarna och rutinerna. 

I en jämförelse av de två postmodernistiska perspektiven kan vi se att de skiljer 

sig åt genom att Dahlberg m.fl. (2014) belyser ett behov av att barnen ska få ta 

ansvar och fatta beslut, samt att pedagogerna behöver ha ett normkritiskt 

arbetssätt för att ge barnen möjlighet till det. Foucault (1980, refererad i Dahlberg 

m.fl. 2014) menar däremot att styrning av barnen utifrån normer är nödvändigt 

och inte något som man kritiskt behöver arbeta emot. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Frågeställningar 

Utifrån frågeställningen “Vad innebär begreppet inflytande för pedagoger i förskola?” 

kan vi se att pedagogerna till störst del ser påverkan, möjlighet att bestämma och andras 

lyhördhet som de främsta delarna av begreppet inflytande. Det fanns en del olika 

uppfattningar om begreppet men överlag uppfattades att respondenterna till stor del 

hade likartade förståelser av inflytandets innebörd.  

Med utgångspunkt i frågeställningen “Hur arbetar pedagoger i förskolan för att 

möjliggöra barnens inflytande?” synliggör resultatet att mycket av arbetet med barns 

inflytande sker genom att pedagogerna anpassar miljön, arbetar med kommunikation 

mellan barn och vuxna samt följer barnens intressen och anpassar verksamheten utifrån 

dessa. Utifrån några av pedagogernas svar kan det tolkas att barnens intressen ligger till 

grund för hela verksamheten. En fundering som dyker upp där är ifall en verksamhet 

som enbart baseras på barns intressen ändock kan uppfylla alla mål från 

styrdokumenten. Vi tänker att det kan vara svårt att införliva alla strävansmål från 

förskolans läroplan i verksamheten ifall pedagogerna hela tiden ska utgå ifrån barnens 

intressen. Vissa ämnen kanske vi pedagoger behöver öppna upp barnens ögon för. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att det finns en konflikt förskolans 
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verksamhet där läroplanens strävansmål krockar med de enskilda barnens rätt till 

inflytande och delaktighet. Även Westlund (2011) menar att strävansmål som berör 

genus kan bli lidande om vi ger ett fullt reellt inflytande utan viss styrning som går emot 

de traditionella könsrollerna.  

Utifrån frågeställningen “Vad i förskolans verksamhet kan hindra barns möjlighet till 

inflytande?” visar resultatet att många pedagoger beskriver vuxnas makt och 

pedagogernas kunskap, eller avsaknad av kunskap, som hinder för barns inflytande i 

verksamheten. Även organisatoriska faktorer såsom stora barngrupper, personalbrist och 

fasta rutiner belyses som hinder för barns inflytande. Något som inte tas upp i resultatet 

men som vi tänker kan vara ett hinder för barns inflytande är att det med grund i 

läroplanens mål kan finnas en generell uppfattning hos pedagogerna gällande att alla 

barn ska ha inflytande över verksamheten, och att hänsyn inte tas till att vissa barn 

kanske inte vill ha inflytande. Ribaeus (2014) menar att det kan bli ett tvång och det kan 

finnas ett behov av att problematisera frågan om alla barn vill ha det reella inflytande 

och om alla barn kan axla det ansvaret. Vi tänker ett påtvingat inflytande kan skapa 

negativa känslor hos barnet och förskjuta en utveckling inom det området. 

Begreppsuppfattning i relation till arbetssätt 

I jämförelsen av kategorin “Pedagogernas begreppsuppfattning” och “Pedagogernas 

arbetssätt” synliggörs en skillnad i uppfattningen av vad begreppet inflytande innebär 

och hur arbetet med inflytande ser ut i verksamheten. I pedagogernas uppfattning av 

begreppet inflytande belyser de till störst del möjligheten att påverka och bestämma, 

samt andras lyhördhet för deras önskan. När pedagogerna beskriver hur de arbetar med 

inflytande i praktiken på förskolan hamnar det största fokuset på kommunikation, miljö 

och barns intressen. Ribaeus (2014) och Westlund (2010) menar att inflytande är ett 

svårdefinierat begrepp. Ribaeus (2014) visar att den generella uppfattningen av 

begreppet är att barnen planerar verksamheten och att deras planering följs upp på 

samma sätt som ifall en vuxen hade planerat den. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) menar att reellt inflytande är när barns agerande och avsikter tas på allvar och 

respekteras av de vuxna. Detta synliggör pedagogerna i undersökningen genom sin 

uppfattning av begreppet inflytande, dock synliggörs det inte fullständigt i 

pedagogernas beskrivna arbetssätt. Pedagogerna beskriver att de i förskolan försöker 

främja barns inflytande genom att utforma en miljö som skapar möjligheter för barns 

utforskande och egna tänkande. De beskriver även en kommunikation med barnen i 

arbetet och tillvaratagande av barnens intressen. Det kan dock ifrågasättas huruvida det 

faktiskt är barnen som styr utifrån sina intressen eller om det är pedagogernas 

uppfattningar och värderingar av barnen som ligger till grund. I resultatet beskriver 

pedagogerna hur de själva utformar miljön utifrån vilka möjligheter de vill att barnen 

ska få. Barnens möjlighet till att påverka miljön tas inte upp i svaren. Även i 

pedagogernas beskrivningar av hur de fångar upp barnens intressen har pedagogerna 

delvis själva en intolkande roll där de beskriver att de utgår ifrån vad de ser och 

uppfattar som intressant för barnen och att personalen kartlägger barnens intressen. Det 

styrks av det som Westerlund (2011) beskriver gällande att inflytande i förskolan 

utvecklas från pedagogens egen syn på begreppet och dess innebörd. 
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Barns möjligheter till medbestämmande 

Johansson och Sandberg (2010) beskriver att barns medbestämmande är kopplat till 

deras lärande. De menar även på att det är viktigt att respektera barnen och deras idéer. 

Pedagogerna i studien visar på en vilja att tillvarata och använda sig av barnens idéer i 

förskolan, dock med vissa begränsningar. Dock nämner ingen i studien någon koppling 

mellan inflytande och lärande. Arnér (2006) menar att barn genom reellt inflytande och 

ansvar blir mer kapabla att klara av uppgifter som de finner mening i samt att 

pedagogers tillåtande inställning till barns reflektion och kritiska tänkande ger möjlighet 

till barns utveckling. 

Westlunds (2011) studie visar på att arbetssätt där barnen får välja mellan alternativ som 

pedagogen eller barnen har tagit fram är vanliga för att ge barn möjlighet till att 

medverka i beslutsfattande i förskola. Detta kan även ses i resultatet där pedagogerna 

beskriver hur de ger barnen möjlighet att yrka sina idéer och att omröstningar utifrån 

dessa idéer är ständigt återkommande. Pedagogerna i studien belyser även att barnen får 

välja aktiviteter, dock nämns inte huruvida barnen får möjlighet att välja aktiviteter 

utifrån sina egna intressen eller om de får välja utifrån förutbestämda aktiviteter. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barn får inflytande genom att 

pedagoger lyssnar på dem och tillåter dem till att själva skapa mening och agera på sina 

idéer. Det pedagogerna beskriver i enkätsvaren uppfyller till en del det som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver, men dock inte till fullo. Att barnen får 

möjlighet att agera på sina egna idéer är något som tas upp av en del av pedagogerna i 

deras beskrivning av hur de arbetar för att främja barns inflytande, men en stor del av 

pedagogerna nämner inte detta faktum. 

Dokumentation  

Enligt Pettersson (2015) är dokumentation en viktig faktor för barns rätt till inflytande. 

Pedagogerna i studien belyser dokumentation som en del i arbetet för att ge barnen 

möjlighet till inflytande. De beskriver att de låter barnen vara med i dokumentationen, 

de kartlägger barnens intressen, de dokumenterar barnens görande och vad pedagogerna 

uppfattar att de visar intresse för. Utifrån pedagogernas beskrivningar kan det tolkas 

som att barnen synliggörs i och till en viss del aktivt deltar i dokumentationsprocessen. 

Dock uppfattas att det är de vuxna som styr dokumentationen. Detta faktum kan styrkas 

av Pettersons (2015) studie som visar på att det är även om barnen i förskolan är 

delaktiga i dokumentationen är det pedagogerna som fattar de yttersta besluten om vad 

som ska dokumenteras och hur. Kan dokumentation då verkligen ses som en del i barns 

inflytande ifall det är de vuxna som styr över dokumentationen? Det går inte att besvara 

denna fråga utifrån studien som ligger till grund för arbetet, men det är fråga som skulle 

vara intressant för en kommande studie. 

Tradition som hinder  

Arnér (2006) beskriver att traditionella regler lever kvar i förskolan och att handlandet 

utifrån dessa regler blir en vana för pedagogerna. I dessa traditioner räknas även 

organisation och rutiner in. Traditionernas inverkan på förskolan medför en rädsla hos 

pedagogerna angående huruvida ett jakande svar till barnen istället för ett nekande svar 
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påverkar rutinerna (Arnér, 2006). Det överensstämmer med vad resultatet visar 

angående vilka hinder pedagogerna ser för barns inflytande i förskolan. Resultatet visar 

på att pedagogerna har en uppfattning av att för mycket “får inte”-regler existerar i 

förskolan och att dessa hindrar barns inflytande. Dessa regler gäller exempelvis vad som 

anses vara icke-acceptabla intressen hos barnen, vilket en pedagog belyser i enkäten. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar å andra sidan att barn ska få möjlighet 

till inflytande på sina egna villkor utan påverkan av vad de vuxna anser vara lämpligt. 

Även Ryan och Grieshaber (2005) menar att barn ska få möjlighet att barnen ska få 

möjlighet att agera utifrån sina egna förmågor. Resultatet visar även på att pedagogerna 

ser förskolans organisation och fasta rutiner som ett hinder för barns inflytande. De 

beskriver en problematik i att det i stora barngrupper är svårt att hinna lyssna på alla 

barn och att strikta rutiner med fasta tidsramar hindrar barns inflytande i verksamheten. 

Arnér (2006) visar även på att pedagogerna har en rädsla för att gå emot sina kollegors 

åsikter för att ge barnen inflytande. Detta belyser även pedagogerna i denna 

undersökning. De beskriver att pedagoger kan har olika uppfattning av vad barns 

inflytande är och olika åsikter om vilket inflytande de bör ha. Med olika åsikter om 

ämnet kan det vara svårt att skapa bra förutsättningar för barnen i verksamheten. Arnér 

(2006) menar att det är svårt för pedagoger att våga ge barnen inflytande ifall inte alla i 

arbetslaget har samma tankesätt, och därför blir det lättare att följa strömmen och arbeta 

utifrån de traditionella reglerna som finns på förskolan. Utifrån resultatet så kan man se 

att barns inflytande påverkas av vilket kunskap pedagogen har. Ryan and Grieshaber 

(2005) beskriver vikten av pedagogens kompetens i sin forskning och att de anser att 

lärarutbildningen bör uppdateras utifrån en aktuell barnsyn som skapar förutsättningar 

för pedagogerna att möjliggöra barns inflytande. 

Metoddiskussion 

Vi var splittrade från början om vi skulle välja enkäter, intervjuer eller både och. Vi 

anser att enkäter har fungerat bra. Bryman (2016) menar att en nackdel med enkäter 

jämfört med intervjuer är att det inte går att ställa uppföljningsfrågor för att få 

fördjupade svar. Vi tänker att det hade varit en fördel att ha intervjuer just för att kunna 

ställa följdfrågor utifrån vissa av de svaren vi fick in och som vi tyckte hade varit 

intressanta att följa upp. När svaren är relativt korta så är det lätt hänt att det tolkas in 

mer i svaren. Det krävs noggrannhet från vår sida som forskare för att behålla en 

trovärdighet med ett resultat som är vetenskapligt gångbart och inte övertolkat. 

Under arbetsgången insåg vi att undersökningen skulle kräva kompletterande intervjuer 

eller observationer. Vi anser att ytterligare undersökningsmetoder är nödvändiga för att 

få ett mer tillförlitligt resultat. En nackdel med enkät var att det var svårt att få 

tillräckligt många deltagande till studien trots otaliga försök att förhindra bortfall. 

Enkäten nådde rätt målgrupp men vi hade önskat att fler deltog i studien.  En fördel som 

vi kan se med enkät som är webbaserad är att deltagaren i studien kan svara ärligt utan 

att någon annan vet vem personen är eller vart personen arbetar. Många är trogna sin 

arbetsplats och vill inte svara nedvärderande med koppling till arbetsplatsen. I en 

intervjusituation kan det vara så att vi hade fått de “rätta” svaren och inte de ärliga och 

sanningsenliga. Bryman (2016) menar att respondenter i intervjuer har en tendens att 
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försöka ge en positiv bild av sig själva och drar sig för att berätta om sådant som inte 

anses socialt önskvärt. En annan svårighet med enkät var valet av frågor. Vi arbetade 

om frågorna flera gånger för att förtydliga och förenkla för respondenten att förstå och 

besvara enkäten. Trots detta så kan vi se att vi valde ut frågor som inte hade tillräckligt 

med relevans för att ta med i redovisningen av studien. Vi valde att redovisa tre av sex 

frågor då vi inte kunde koppla hälften av frågorna till vårt syfte och frågeställningar. 

Dock resonerar vi att vi inte kan veta vad som är relevant i förväg och skapa en bredd på 

frågorna för att inte styra deltagaren åt ett visst håll och välja ut frågor som vi kommer 

bidra till vårt resultat. 

Vi kan se att pedagogers uppfattning av begreppet inflytande inte alltid stämmer 

överens med hur de beskriver att de arbetar med inflytande i förskolan. Vi anser att det 

finns ett behov av mer forskning gällande barns inflytande för att skapa balans mellan 

uppfattning och reellt arbetssätt. Utöver mer forskning så tolkar vi att resultatet visar på 

ett behov av att ämnet reellt inflytande diskuteras mer i förskolan.  Forskning kring 

inflytande bör få ta mer plats i förskolans verksamhet för att öka förståelsen för 

begreppet och föra samman teori och praktik. 

Slutsats  

Syftet med studien var att se barns möjligheter och hinder för barns inflytande utifrån 

pedagogernas synvinkel. Utifrån Dahlberg m.fl. (2014) tolkning av postmodernismen 

att makt i sig och den specifika disciplinära makten är ett stort hinder för barns 

inflytande. Studiens resultat visar på att pedagogerna upplever att makt står i vägen för 

barns inflytande på flera olika sätt. Pedagogerna beskriver vuxenmakt som tar över 

rätten till inflytande medvetet eller omedvetet. De uttrycker denna disciplinära makt i 

relation till inflytande utifrån att den vuxna vet mest, men även ur ett organisatoriskt 

perspektiv där rutiner, regler och normer runt förskolan hindrar barnen att utöva sin rätt 

till inflytande. Detta vill vi koppla till Lpfö18 (Skolverket 2018) begrepp reellt 

inflytande. Det blir tydligt i studien att inflytande är ett komplext begrepp som är svårt 

för pedagogerna att definiera och veta hur de ska göra för att det ska bli reellt. I 

analysen, som sker ur flera olika perspektiv och synvinklar så återkommer vi hela tiden 

till att de vuxna i slutänden alltid har makten då de har det yttersta ansvaret och det kan 

tolkas som att de vuxna därigenom riskerar att utföra en slags omedveten disciplinär 

makt över barnen. I jämförelse mellan Lpfö18 (Skolverket, 2018) och Skollagen (SFS, 

2010:800), 9 § så beskrivs inflytande på två olika sätt. I skollagen, som läroplanen står 

under är det tydligt att det är barnens mognad och inom vissa ramar som inflytandet ska 

ske. Det kan tolkas som att det finns en del i inflytandet i förskola och skola som bör 

innehålla en viss del av disciplinär makt i enlighet med Foucaults teori (1980, refererad 

i Dahlberg m.fl. 2014). I läroplanen för förskolan används begreppet reellt inflytande. 

Detta kan bidra till den förvirring som finns runt begreppet inflytande och skapa en 

maktkamp mellan lämpligt inflytande utifrån mognad och ett reellt inflytande. Utifrån 

resultatet så kan det vara så att inflytande som begrepp är komplext och tolkningsbart. 

Konsekvensen av det kan bli ett otydligt arbete med inflytande på förskolan som är 

svårt att arbeta med didaktiskt då allt utgår ifrån pedagogens syn på begreppet. Dahlberg 

m.fl. (2014) beskriver det postmodernistiska perspektivet som kontextbundet och 



 

33 

 

präglat av frihet och ovisshet. I resultatet så uttrycker pedagogerna denna ovisshet och 

frihet genom att de vill våga rucka på rutiner och låta barnen leda pedagogen till fullo. 

Det finns även till motsats till detta pedagoger som ser hinder till denna frihet och 

ovisshet. De uttrycker att stress, ramar, regler och många barn i barngruppen kan skapa 

en rädsla för denna frihet och vilka konsekvenser det får för alla måsten. Det kan tolkas 

som att pedagogerna har en önskan att ge barnen ett reellt inflytande men att 

verkligheten inte skapar dessa möjligheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätformulär 

Bilaga X: Enkät 

1. Vilken är din yrkesroll? 

Välj ett svar 

ꓳ Förskollärare 

ꓳ Barnskötare 

ꓳ Annat 

 

2. Vilken ålder arbetar du med? 

Välj ett svar 

ꓳ 1-3 år 

ꓳ 3-6 år 

ꓳ 1-6 år 

 

3. Vad betyder begreppet inflytande för dig? 

Beskriv gärna med en enda mening. 

 

 

4. Hur arbetar ni för att skapa möjligheter för barns inflytande i verksamheten? 

 

 

5. Vilka hinder kan du se för barns inflytande i er verksamhet? 

 

 

6. Hur ofta utvärderar ni specifikt arbetet med barns inflytande i verksamheten? 

Välj ett svar 

ꓳ En gång i veckan 

ꓳ En gång i månaden 
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ꓳ En gång per termin 

ꓳ En gång per läsår 
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Bilaga 2: Missivbrev  

Hej!  

Vi söker kontakt med dig för att du har erfarenhet av att arbeta med barn i förskolan. Vi 

är intresserade av dina upplevelser i arbetet med barns inflytande. Vi skulle vara mycket 

tacksamma om du vill delta i en studie som vi genomför angående detta ämne. Syftet 

med studien är att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i 

förskolan, utifrån pedagogens perspektiv. Vi tror att denna studie kan ge insikt i hur 

pedagoger i förskolan kan arbeta för att ge barn möjligheter till inflytande. Deltagandet i 

studien innebär att du besvarar en enkät, via den bifogade länken i detta mail, som tar ca 

10 minuter att svara på. Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig den tiden. Ditt 

deltagande är värdefullt för att öka kunskapen kring barns inflytande. 

  

Vi som genomför studien heter Lova Bjernegård och Hanna Savilahti och vi studerar 

sista terminen på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

  

Resultatet från enkäten kommer att redovisas i vårt examensarbete som publiceras på 

databasen DIVA. Resultatet kommer inte att användas i något annat syfte än detta. 

Enkäten är frivillig, och all data som vi samlar in kommer att förvaras oåtkomlig för 

obehöriga samt avidentifieras så att den inte kan spåras vare sig till dig som pedagog, 

din förskola eller kommun.  

 

Sista svarsdatum för enkäten är ... 

  

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Lova Bjernegård 

ofk15lbd@student.hig.se 

Hanna Savilahti 

ofk15hst@student.hig.se 

  

Handledare: 

Guadalupe Francia  

Guadalupe.Francia@hig.se 
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Bilaga 3: Litteratursökning 

Sökmotor: Google Sökord:  Child influence AND doktorsavhandling AND 

preschool 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2003) Delaktighet som värdering och 
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34–45. 

Sökmotor: Discovery Inflytande AND förskola  

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2003) Delaktighet som värdering och 

pedagogik, Pedagogisk Forskning i Sverige; Vol 8 No 1-2 

Sökmotor: Eric via EBSCO HOST Sökord: participation AND preschool 

Johansson, I., & Sandberg, A. (2010). Learning and Participation:TwoInterrelatedKey-

Concepts in the Preschool. EuropeanEarlyChildhoodEducationResearch Journal, 18(2), 

229–242.  
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Research, 22(2), 231–247.  

Sökmotor: Google Sökord: inflytande AND avhandling AND förskola 

Westlund, K. (2011) Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande - en 

demokratididaktisk studie. Licentiatavhandling, Malmö högskola.  

Sökmotor: Google Sökord: skolverket Läroplanen för förskolan  

Skolverket. (2018. Läroplan för förskola Lpfö 2018. Stockholm: Skolverket. 

Sökmotor: Google Sökord: Skollagen  
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