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Studiens syfte var att belysa om och hur förskollärare arbetar med barns inflytande i 
förskolan. Webbaserade enkäter användes som metod för att samla in det 
datamaterial som sedan analyserades kvalitativt. Det framkom att förskollärarna 
som medverkade i undersökningen visar stort engagemang för att arbeta med barns 
inflytande och göra dem delaktiga i verksamhetens utformning. Förskollärarna 
beskrev olika strategier som exempel på tillvägagångssätt de använder i arbetet med 
barns inflytande. Empirin lyfter förskollärarnas förhållningssätt till sin maktposition 
som en avgörande faktor för hur mycket inflytande och påverkan barnen får i 
verksamheten. Med hjälp av ett relationellt perspektiv och relevant litteratur 
bearbetades empirin i en textanalys. Slutsatsen av vår studie är att genom 
kontinuerliga diskussioner och medvetenhet hos förskollärarna finns det goda 
möjligheter till vidareutveckling för barns inflytande inom förskolan.  
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1 Inledning 
När det kommer till begreppet inflytande hävdar Emilsson (2007) att den mesta 
forskningen är riktad mot ungdomar, att det finns inte lika mycket forskning om 
begreppet när det kommer till yngre barn. I dagens förskola arbetar förskollärare 
efter en läroplan som färdigställdes 1998. Den har fram tills idag reviderats två 
gånger och det finns nu tydliga riktlinjer om hur förskollärare ska arbeta med barns 
inflytande. Enligt Arnér (2006) har det skett en betydelsefull förändring i samhällets 
barnsyn och syn på uppfostran sedan Läroplanen för förskolan Lpfö 98, Reviderad 
2016 (Skolverket, 2016) arbetades fram. Läroplanen (Skolverket, 2016) skriver att 
barn ska få möjlighet till att utvecklas till självständiga individer och lär sig ta ansvar 
för sitt agerande. Barnen ska även kunna påverka sin egen dag genom att få 
inflytande över verksamhetens utformning. Från egna erfarenheter har vi upplevt att 
många förskollärare arbetar med barns inflytande mest genom att låta barnen välja 
mellan förbestämda alternativ. Baes (2009) forskning visar på att detta 
tillvägagångssätt synliggör en skev bild av hur demokrati fungerar. Utifrån 
läroplanen (Skolverket, 2016) har förskollärare ansvar att visa barnen en form av 
rättfärdig demokrati. Vi anser att genom alternativ att välja mellan arbetar 
förskollärare endast med barns inflytande till viss mån. Därför ville vi genomföra en 
undersökning där vi belyser synen på arbetet med hur barns inflytande kan se ut på 
förskolor runt om i Sverige. Genom att synliggöra förskollärares förståelsen för 
begreppet hoppas vi kunna synliggöra vilka fler möjligheter det finns att arbeta med 
barns inflytande.  
 
Beroende på hur förskollärare väljer att arbeta med barns inflytande kan begreppet 
tolkas olika. Därför ses begreppet som komplext och som en utmaning (Arnér, 2009; 
Johannes & Sandvik, 2009). Pedagoger behöver här vara uppmärksamma på hur de 
bemöter barnens erfarenheter och intressen för att barnen ska få ett reellt inflytande. 
För att kunna närma sig ett barns perspektiv behöver pedagogerna även följa 
barnens initiativ under planerade aktiviteter (Arnér, 2009; Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2003). Emilssons (2007) forskning visar på att förskolor som har ett lyckat 
arbete i att närma sig barns perspektiv ses som förskolor med hög kvalitet.  
 
Även om pedagoger ska sträva efter att inta ett barns perspektiv, behöver de även 
förhålla sig till det ansvar de har över barnen. Barnens säkert och välmående kan 
därför bli en motvikt i arbetet med barns inflytande då alla barn inte utvecklat ett 
konsekvenstänk och det kan utgöras som hinder för barnens viljor (Bae, 2009; 
Johannesen & Sandvik, 2009). 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på begreppet barns inflytande 
samt hur förskollärare arbetar med det. 
 
● Hur ser förskollärare på begreppet barns inflytande? 
● Vilka strategier använder förskollärare för att barn ska få inflytande i 

verksamheten? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I avsnittet Bakgrund presenteras först det valda teoretiska perspektivet. Därefter 
redogörs det som ansågs relevant från förskolans styrdokument. Sedan redogörs 
tidigare forskning som vi fann relevant för denna studie. Avsnittet är uppdelat i 
tematiska underrubriker.  
 
Under rubriken Metod redogörs de metoder och tillvägagångssätt som används för 
att samla in datamaterial till empirin. Avsnittet behandlar även de urval som gjorts, 
etiska aspekter som tagits hänsyn till och hur datamaterialet har analyserats.  
 
Därefter presenteras avsnittet Resultat där datainsamlingen sammanställs till en 
empiri utifrån de två forskningsfrågor studien grundar sig i. Detta avsnitt är också 
uppdelat i tematiska underrubriker.  
 
I avsnittet Analys analyseras empirin, som utgår ifrån forskningsfrågorna, utifrån 
det teoretiska perspektivet och relevant tidigare forskning.  
 
Avslutningsvis presenteras avsnittet Diskussion där empirin tolkas utifrån tidigare 
forskning och våra egna tankar. Under underrubriker i avsnittet redogörs även 
metoddiskussion, slutsats och studiens relevans för förskolans utveckling. Det finns 
även en underrubrik för vidare forskning. 

1.3 Begreppsdefinition 

I den här studien använder vi oss av begreppet pedagoger som ett samlingsnamn för 
den personal som arbetar med den pedagogiska delen inom verksamheten. Här 
syftar vi på utbildad personal så som förskollärare och barnskötare.  
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi presentera 2.1 Teoretiskt perspektiv, 2.2 Förskolans 
styrdokument och 2.3 Tidigare forskning. 

2.1 Förskolans styrdokument 
Här presenteras det relevanta från förskolans läroplan under 2.1.1 Läroplanen och 
de punkter från FN:s barnkonvention under 2.1.2 FN:s konvention om barns 
rättigheter. 

2.1.1 Läroplanen 
I läroplanen (Skolverket, 2016) finns det tydliga riktlinjer och mål om att förskolan 
ska vara en demokratisk verksamhet. Vuxna som barn ska ha rätt till att uttrycka sig 
och få vara med och påverka verksamhetens utformning. Förskollärare ska sträva 
efter att varje barn lär sig ta ansvar över sina egna handlingar och att hantera de 
konsekvenser som kan uppstå.  
 
Arbetslaget ska se till att varje enskilt barns åsikter respekteras. De ska även utmana 
barnen så de utvecklar sin förmåga att ta ansvar över sitt egna handlande men även 
deras påverkan i barngruppen. Barn ska ha rätt till inflytande i förskolan och lära sig 
förstå sina rättigheter och skyldigheter gentemot det demokratiska samhället vi lever 
i. Genom att få möjligheter till olika aktiviteter under dagen som barnen får välja fritt 
emellan får de inflytande i förskolan. Dessa aktiviteter ska utgå ifrån och främja 
barns fantasier, intressen och kreativitet. Arbetslaget ska även anpassa aktiviteterna 
utefter barnens behov och förutsättningar. Detta kan ske genom att anpassa 
kommunikationen och använda sig utav uttrycksformer som kan underlätta för att 
barnen ska kunna uttrycka sig och få inflytande (Skolverket, 2016). 

2.1.2 FN:s konvention om barns rättigheter 
I Sverige ska alla förskolor arbeta utifrån de bestämmelserna som FN tagit fram i 
konvention om barns rättigheter. Dessa bestämmelser grundar sig i att värna om 
barns bästa och tillämpa ett barnperspektiv. Utifrån artikel 12 ska barn har rätt till 
att ha egna åsikter och att få uttrycka sig fritt om dessa. Barnens åsikter ska även bli 
respekterade och tas på allvar. Artikel 13 beskriver hur barn har rätt till 
yttrandefrihet. De ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter genom den 
uttrycksform barnet själv väljer, konventionen nämner bland annat skrift, tal och 
konstnärlig form som några exempel. Däremot måste även barn visa hänsyn till och 
respektera andras rättigheter och åsikter.  

2.2 Tidigare forskning 
Under denna del av bakgrundsavsnittet kommer relevant tidigare forskning 
presenteras utifrån dessa utvalda tematiska rubriker 2.2.1 Barns inflytande, 2.2.2 
Reellt inflytande, 2.2.3 Samspel, 2.2.4 Maktbalans inom förskolan, 2.2.5 Tilltro till 
barnet, 2.2.6 Närvarande pedagoger, 2.2.7 Barnsynen och 2.2.8 Dokumentation. 
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2.2.1 Barns inflytande 
I arbetet med barns inflytande behöver pedagoger vara uppmärksamma på och 
bemöta barnens erfarenheter, intressen och idéer när de planerar aktiviteter. När 
sedan aktiviteterna genomförs är det nödvändigt att pedagogerna utgår ifrån ett 
förhållningssätt där de är följsamma efter barnens initiativ, på så vis arbetar de 
utifrån ett barns perspektiv (Arnér, 2009). Barns inflytande är ett komplext arbete 
inom förskolans verksamhet och kan vara tolkningsbart beroende på vilket 
sammanhang det används i (Arnér, 2009; Johannesen & Sandvik, 2009). 
Johannesen och Sandvik (2009) hävdar att barn enligt förskolans styrdokument och 
FN:s barnkonvention har rätt till att vara med och påverka sin egen dag och att få sin 
röst hörd. Författarna lyfter även utmaningar med begreppet som att barn inte har 
lärt sig tänka på de konsekvenser som kan uppstå av deras handlingar. De menar 
därför att barn inte ska få bestämma allt för mycket då det kan få konsekvenser som 
kan komma att påverka verksamheten negativt eller att barnen tar skada fysiskt eller 
psykiskt. Även John Dewey (1916 - 1999) tar upp konsekvenstänket och att arbetet 
med detta behöver starta i tidig ålder för att barnen ska utvecklas till demokratiska 
medborgare som tar ansvar för sina handlingar (Arnér, 2006, 2009). Här säger Bae 
(2009) emot Dewey i tankarna kring när arbetet med demokrati ska påbörjas. Bae 
(2009) hävdar att de yngsta barnen inte kan påverka sin vardag lika mycket som de 
äldre barnen. Författaren anser att förskolans verksamhet, när det kommer till de 
yngre barnen, kan ses som demokratisk i vissa skeden men inte alltid. Hon syftar på 
att de yngsta barnen inte kan påverka sin vardag lika mycket som de äldre barnen då 
det handlar mer om omsorg och omvårdnad.  
 
Enligt Emilsson (2007) finns det inte mycket forskning kring begreppet inflytande 
och den forskning som finns riktar sig främst mot ungdomar. Flera av de studier som 
finns hävdar att pedagogers förhållningssätt är avgörande för hur arbetet med barns 
inflytande fortskrider inom verksamheten. Författaren hävdar att inflytande är en 
förutsättning för barns lärande. När barn har inflytande över sin dag och sin 
lärprocess får de en djupare förståelse och lär sig mer grundligt. Detta kan även 
resulterar i att barnen lättare kan uttrycka sina egna tankar kring lärprocessen. 
Pedagogernas förhållningssätt är både avgörande för och blir påverkat av förskolans 
kvalitet. Förskolor med låg kvalitet utmärker sig ofta genom ett barnperspektiv i 
utformningen av verksamheten medan högkvalitativa förskolor utgår ifrån ett barns 
perspektiv.  

2.2.2 Reellt inflytande 
Enligt Johannesen och Sandvik (2009) ska barn få vara delaktiga i verksamhetens 
utformning och få göra val men att pedagogerna behöver ha i åtanke att barnen inte 
kan få göra vad de vill, bara för att de ska få inflytande. Det behövs en vuxens 
konsekvenstänk och medvetenhet om barns välmående och säkerhet. Ett exempel 
som författarna nämner är där ett barn vill ha två pålägg på sin smörgås men sedan 
inte tycker om kombinationen. Den vuxne tycker då att barnet ändå får äta upp sin 
smörgås för att barnet själv fått välja. Här menar författarna att den vuxne behöver 
ha i åtanke att barn inte tänker på konsekvenserna kring sina val. Författarna menar 
vidare att som vuxen behöver man då ha ett förhållningssätt där barnen får 
experimentera och upptäcka själva men ändå vara medveten om att barnen kan 
komma att inse att det blev fel och att det är okej. Istället för att barnet då ska behöva 
äta upp sin smörgås kan den vuxne prata med barnet om att det blev tokigt och att 
barnet lärt sig att det inte var gott och därför inte behöver prova igen.  
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Som Johannesen och Sandvik (2009) anser Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2003) att barn behöver få utrymme att upptäcka och förstå världen på egen hand. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar vidare att pedagoger ska arbeta 
utifrån ett förhållningssätt där de är uppmärksamma på barnens tankar, åsikter och 
agerande. Genom detta närmar sig pedagogerna ett barns perspektiv och barnen får 
ett reellt inflytande.  

2.2.3 Samspel 
För att barn ska få vara delaktiga och ha inflytande i förskolan behöver det enligt 
Johannesen och Sandvik (2009) ske ett samspel mellan alla på förskolan, vuxna som 
barn. Ofta ser man lärandet i förskolan som att vuxna lär barn men Arnér (2009) 
poängterar att det nödvändigtvis inte behöver vara så, utan även att barnen kan lära 
de vuxna. Alla inom förskolans verksamhet bär på egna erfarenheter och kunskaper. 
Arnér (2009) syftar på att när dessa erfarenheter och kunskaper blir synliga inom 
verksamheten skapas ett samspel och barns inflytande blir påtagligt. Genom 
samspel, diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen menar Arnér (2006, 
2009) att en medvetenhet utvecklas om att alla inte upplever händelser likadant och 
på så vis lär sig barnen att ta hänsyn till varandra. För att detta ska bli möjligt och 
barnens tankar ska bli synliga behöver barnen tillfrågas och få möjlighet till 
reflektion. Arnér (2006, 2009) menar att detta är nödvändigt för att barnen ska lära 
sig ta ställning och där med ansvara över sitt eget agerande. Johannesen och Sandvik 
(2009) menar vidare att barns tankar och åsikter ska bli hörda och lyssnade på och 
även tas tillvara på när det kommer till utformningen av verksamheten. Författarna 
menar dock att pedagogerna alltid kommer ha ett större ansvar än barnen. Dels 
ligger det formella ansvaret hos pedagogerna men även när det gäller barnens 
delaktighet och inflytande har pedagogerna huvudansvaret då de har ansvar för att 
värna om barnens välmående, säkerhet och trygghet. Här anser författarna att det 
gäller för pedagogerna att arbeta för att alla ska ha förståelse för vad begreppen 
delaktighet och inflytande betyder. De menar vidare att arbetslagen behöver ha 
öppna och pågående diskussioner kring begreppens innebörd och om vad, när och 
hur mycket barnen får vara med och bestämma.  
 
I en studie som Åsén och Vallberg Roth (2012) tagit del av visade resultatet att 
barnen upplever det viktigt att få vara med och fatta beslut, få sina röster hörda och 
bli respekterade. Bae (2009) poängterar att de yngre barnen behöver mer omsorg 
och omvårdnad än de äldre barnen. Därför hävdar hon att de yngre barnen inte kan 
påverka verksamheten på samma vis och hon anser att barnen inte kan vara med och 
påverka lika mycket när det kommer till omsorg och omvårdnad som i andra 
aspekter såsom aktiviteter. Arnér (2009) menar att detta är ett punktuellt perspektiv 
då barnen inte får vara delaktiga i beslut gällande deras vardag. Hon trycker på 
vikten av reflektion inom arbetslaget som kan leda till nya sätt att tänka på samt att 
gamla mönster bryts. Genom detta arbetssätt menar Johannesen och Sandvik (2009) 
att maktbalansen mellan vuxna och barn kan jämnas ut och bilda en process där allas 
röster blir hörda. 

2.2.4 Maktbalansen inom förskolan 
Trots diskussioner kring maktbalans kan inflytande ses utifrån ett maktperspektiv, 
där den vuxne alltid har en maktposition gentemot barnet. Det blir då intressant att 
se på begreppet inflytande och hur, när och i vad barn får inflytande i (Emilsson, 
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2007). Arnér (2009) beskriver hur pedagoger ofta arbetar för en trygg och säker 
verksamhet. Genom detta arbetssätt kan barnens perspektiv hämmas. I en studie 
författaren gjort visade det sig att barnen ville genomföra egna initiativ och ha 
möjlighet till att byta miljöer och aktiviteter fritt. Pedagogerna upplevde då en stress 
för att de kände att de lätt tappade kontrollen och barngruppen upplevdes orolig om 
barnen fick byta som de ville. Arnér (2009) uppfattade att pedagogerna ofta använde 
sin makt för att få kontroll över barngruppen, även om barnens perspektiv då 
åsidosattes. Detta kan enligt författaren resultera i att barns kreativa initiativ 
förhindras. Bae (2009) instämmer att barn ska få uttrycka sig genom och själva välja 
vardagliga aktiviteter såsom sjunga, rita, spela m.m. Hon upplever att barns 
inflytande hotas av b.la. personalbrist och den bild av förskolan som pedagogerna 
och förskolechefen vill visa upp för allmänheten och vårdnadshavarna.  
 
Enligt Bae (2009) tycker ofta pedagoger att barn får inflytande och blir delaktiga 
genom att få välja mellan förutbestämda val. Bae (2009) anser däremot att barnen 
då får en förvrängd syn på hur demokrati fungerar, då barnen inte får välja själva 
utan endast välja utifrån det pedagogerna presenterar. Arnér (2009) poängterar 
innebörden av att vara medveten om sin maktposition som vuxen. För att barn ska få 
inflytande i sin vardag gäller det här för pedagoger att kunna sätta sig in i barns 
perspektiv samtidigt som de värnar om barnens säkerhet och välmående. Författaren 
hävdar att det handlar om pedagogernas förhållningssätt i relation till sin 
maktposition. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) stärker detta och menar 
att det är viktigt att diskutera den makthierarkin som råder inom förskolan då barn 
befinner sig i underläge gentemot personalen. 

2.2.5 Tilltro till barnet 
Johannesen och Sandvik (2009) menar att det inte går att undgå att pedagoger alltid 
är i maktposition i relation till barnen på förskolan. Därför är det också nödvändigt 
för pedagoger att tillämpa ett arbetssätt där de är uppmärksamma på vad barnen 
uttrycker sig behöva och vilja ha. För att alla barn, individuellt, ska få sin röst hörd 
menar författarna att det ligger på pedagogernas ansvar att inte koppla ihop barn i 
stereotyper och grupperingar, exempel som ges i boken är tvååringar i trotsåldern. 
För att förstå hur barn upplever förskolan behöver pedagogerna sätta sig in i hur det 
är att vara två år idag. Det räcker inte att tänka tillbaka till när man själv var två år. 
Under de år som gått sedan pedagogerna var två till idag har barnsynen ändrats såväl 
som världen vi lever i. Johannesen och Sandvik (2009) anser även att när det 
kommer till de yngre barnen kan vuxna inte veta säkert hur de känner, tänker eller 
mår då det alltid är de vuxna som tolkar barnens signaler. Detta kan ses som en 
utmaning i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Det blir svårare att 
framhäva barnens intressen, hur de upplever förskolan och vad det enskilda barnet 
är i behov av under sina dagar på förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2009) instämmer om att pedagoger behöver ha tilltro till barnen. De behöver se 
barnen som kompetenta individer som klarar av att utföra olika saker men att de kan 
behöva stöttning och handledning i processen.  
 
Ett exempel som Arnér (2009) beskriver är när barn får ta eget ansvar under vilan. 
När barnen fick välja själva valde de utifrån sina intressen. De valde att lyssna på 
band vilket resulterade i koncentration och pedagogen upplevde att barnen växte i 
sig själva i.o.m. ansvaret de fick. Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver detta genom 
begreppen likabehandling och likvärdig behandling. 
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De menar att personalen inom förskolan behöver sträva efter att behandla alla barn 
likvärdigt då alla barn har olika förutsättningar. Genom att anpassa sitt 
tillvägagångssätt gentemot individuella barn och deras behov arbetar personalen 
med likvärdig behandling och får på så vis likabehandling. Personalen behöver känna 
barnen för att detta ska kunna vara möjligt.  
 

2.2.6 Närvarande pedagoger 
För att kunna genomföra arbetet med barns inflytande är det enligt Johannesen och 
Sandvik (2009) viktigt att känna barnen man arbetar med. Genom att känna barnen 
kan tidigare upplevelser och erfarenheter hjälpa pedagogerna i att förstå barnen. 
Författarna nämner ett exempel för att förtydliga där ett barn pekar upp mot en 
lampa. Den vuxne tror det är lampan barnet menar och bekräftar barnet genom att 
säga “lampa”. Barnet blir inte nöjd och fortsätter peka då en annan vuxen kommer 
och förklarar att de sett en geting i lampan förra veckan. Ett exempel som Emilsson 
(2007) nämner är under en sångsamling där barnen själva får välja något ur en påse 
som de sedan sjunger om. Ett barn tar upp en apa men pedagogen, som känner 
barnet, kan med hjälp av sin erfarenhet uppfatta att barnet valt fel och låter barnet 
välja om. Barnet plockar upp en bil och ler mot pedagogen. Hon bekräftar barnet och 
att hon förstod att det var den han ville ha. I aktiviteter som denna får barnen göra 
val de kan hantera, även om det kan vara en utmaning att få ut saken ur påsen och 
att välja något som de blir nöjda med. Emilsson (2007) beskriver tillfällen då de 
utfört sångsamling utan påsen och barnen istället fått välja låtar utan alternativ, 
detta upplevde pedagogen skapade osäkerhet hos barnen och att det mest var de 
barn som har det verbala språket som pratade.  
 
När det kommer till barn som inte utvecklat det verbala språket än gäller det att lära 
sig lyssna på barnens andra kommunikationssätt. Genom kroppsspråk, vilka barnen 
leker med, vad de leker med och deras humör menar Johannesen och Sandvik 
(2009) att pedagogerna kan lyssna på och förstå barnen. Med hjälp av barnens 
känslor, vad de lägger fokus på och deras intressen kan de vara med och påverka 
förskolans utformning. Författarna menar däremot här att pedagogerna behöver visa 
intresse för det som barnen får vara med och påverka. Att lyssna på barnens 
önskemål om t.ex. vilka leksaker som ska finnas räcker inte för att barnen ska känna 
sig sedda. Pedagogerna behöver även visa intresse för barnens val och integrera med 
de leksaker barnen visar intresse för. Arnér (2009) instämmer om att barns 
självförtroende växer när de upplever sig sedda och när vuxna visar intresse för deras 
initiativ genom att bejaka barnen. Här hävdar Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2003) att barnen får inflytande och är delaktiga om deras intressen och intentioner 
blir bemötta. Johannes och Sandvik (2009) menar att genom att utveckla barnens 
intressen till aktiviteter är ett sätt för att föra samman barnens intressen med de 
strävansmål som finns i läroplanen. 

2.2.7 Barnsynen 
Arnér (2006) tar upp att en förändring skett inom förskolan då synen på barn och 
uppfostran har förändrats under åren. Pedagogers syn på barn och deras lärande är 
väsentligt för att barn ska få ta ansvar över något. Genom ansvar främjas 
utvecklingen av självständighet och frihetskänsla vilket kan resultera i ett 
demokratiskt samspel. 
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Johannesen och Sandvik (2009) anser, för att barn ska få inflytande kan det vara 
nödvändigt för pedagoger att ta ett steg tillbaka och låta barnen upptäcka, utforska 
och agera på egen hand. Författarna trycker på att detta inte betyder att pedagogerna 
ska sitta vid sidan om aktiviteten. Pedagogerna ska fortfarande vara medforskande, 
delaktiga och närvarande tillsammans med barnen men att barnen ska få tid och rum 
till att själva och tillsammans med sina kompisar komma fram till hypoteser och 
idéer som sedan pedagogen kan följa upp med ytterligare frågor eller aktiviteter. Ett 
exempel som författarna nämner är ett barn som tvättar händerna. Barnet visar stort 
intresse för vatten och börjar leka i handfatet. Pedagog 1 noterar detta och planerar 
då aktiviteter för att uppmuntra och utveckla barnets intressen. Pedagog 2 påpekar 
istället för barnet att man endast tvättar sina händer i handfatet och att man inte ska 
leka med vatten, stänger av vattnet och torkar barnets händer. 
 
Många barn spenderar idag större del av sin tidiga barndom i förskolan. Elfström 
Pettersson (2017) menar att det idag inom förskolan finns krav på att erbjuda barn 
möjlighet till lärande och utveckling. Men vårdnadshavare upplever det som att de 
oftast inte har något val än att ha barnen i förskolan då de måste arbeta för att 
försörja sin familj. Här upplever Elfström Pettersson (2017) ett dilemma då 
pedagogerna vill stödja vårdnadshavarna i omsorgen av deras barn men samtidigt ta 
tid till de krav styrdokumenten ställer på pedagogerna. Enligt författarens studie blev 
det därför mer fokuset på vård än utbildning. Däremot menar hon vidare att 
pedagogerna ibland uppfattade den vårdande delen som förmån till utbildningen och 
att den kunde omvandlas till utbildning.  

2.2.8 Dokumentation 
I ett projekt som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) utfört har de studerat 
pedagoger som filmat sig själva i interaktioner tillsammans med barn. Författarna 
upplevde att när pedagogerna i efterhand reflekterade över sitt agerande utvecklade 
sin barnsyn och kunde närma sig barnens perspektiv. För att denna metod ska vara 
effektiv behöver pedagogerna filma sig själva och reflektera kring sitt agerande 
kontinuerligt. Författarna nämner även andra metoder såsom intervjuer och 
dokumentation av barns alster för att fånga barnens perspektiv. Denna metod har 
visat sig ha positiv inverkan på förskolans kvalitet då den utvecklar pedagogernas 
förhållningssätt till barnen. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att 
dokumentation behöver diskuteras för att belysa de begränsningar och möjligheter 
som finns för att kunna förstå barnen och deras tankar.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I den här studien kommer empirin tolkas utifrån ett relationellt perspektiv där 
relationer mellan människor står i fokus. Perspektivet beskriver att människan 
utvecklas i samspel med andra människor och sin omvärld. Det relationella 
perspektivet öppnar upp för samspelsmöjligheter. Det går inte att förutse hur 
samspelet påverkar relationen eller hur relationen påverkar samspelet, det är 
beroende av vilket sammanhang det sker i. I perspektivet hanteras de problem och 
frågor som eventuellt kan uppkomma i samspel genom att se till gruppens dynamik 
och relationer istället för individens beteende och egenskaper (Arnér, 2009). För att 
förstå hur relationer påverkar människor hävdar Aspelin och Persson (2011) att 
pedagoger behöver vara uppmärksamma på gruppens beteende och vilka roller olika 
barn har. 
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Pedagoger behöver också vara uppmärksam på individnivå, hur uppfattar 
individuella barn sig själva och andra i barngruppen? Känner sig barnen trygga och 
bekväma i den roll som de ges eller blir de tilldelade en roll även om de inte vill? Eller 
tilldelas de ingen roll för att de anses som passiva? Genom att tro på det kompetenta 
barnet överlåter pedagogen ansvaret på barnet att ta ansvar för sin egen utveckling, 
såväl kunskapsmässigt som socialt men pedagogerna behöver vara närvarande för att 
stötta barn i deras utveckling. 
 
Syftet med relationell pedagogik är enligt Aspelin och Persson (2011) att människor 
ska lära sig ta ansvar för sina egna handlingar samt visa respekt och medkänsla mot 
sina medmänniskor. I förskolan är det barns utveckling i helhet som ligger i fokus 
och inte specifika kunskaper och förmågor. Pedagoger ska skapa miljöer där barn 
utvecklar kunskap i relation till varandra och sin omgivning. De ska också sträva 
efter att det som presenteras kan hjälpa barnen att integrera med andra barn och att 
de lär sig nya kunskaper som kan resultera i utveckling av deras egna handlingar. 
Pedagogerna ska här alltid finnas som ett stöd till barnen när de behöver. För att 
kunskap ska kunna tillämpas i verkligheten behöver den användas, inte bara läras in, 
genom t.ex. att diskutera kunskapen blir detta möjligt. Genom diskussioner och 
samtal där erfarenheter utbyts och kunskap diskuteras skapas en genuin dialog, 
vilket resulterar i relationell pedagogik enligt Aspelin och Persson (2011).  
 
Utifrån det relationella perspektivet beskriver Aspelin och Persson (2011) att 
människan utvecklas genom konstant kommunikation. Genom att pedagogen 
utmanar barnet utvecklas relationer och barnets kunskaper. Detta sker oftast verbalt 
men kan även ske genom multimodal kommunikation. Ytterligare en aspekt som 
författarna lyfter i relation till perspektivet är hur pedagoger och barn inte kan bli 
helt jämställda maktmässigt. Skillnaden i den maktposition som råden kan påverka 
relationen positivt men även negativt, beroende på hur pedagogen använder sin 
makt. Genom den oundvikliga maktpositionen som pedagogerna besitter påverkar 
deras beteende indirekt barnen, därför behöver pedagogerna vara medvetna om att 
de behöver vara goda förebilder.  
 
Utifrån det valda perspektivet har vi valt att fokusera på barn- och barns perspektiv. 
Halldén (2003) beskriver att begreppet barnperspektiv handlar om att skapa en 
kultur där vuxna tolkar barnens tankar och åsikter. Att inta ett barnperspektiv enligt 
författaren handlar om att arbeta för barns bästa, att se till de beslut som tas kring 
barn och att konsekvenserna av dem inte påverkar barnen negativt. I denna studie 
tolkas Halldéns beskrivning av barnperspektivet till Aspelin och Perssons (2011) 
punktuella perspektiv. När det kommer till begreppet barns perspektiv menar 
Halldén (2003) att det utgår ifrån barnet självt. Vuxna behöver integrera med barnen 
för att närma sig deras perspektiv och på så vis kan barnen utforma sin egen kultur. 
Barns perspektiv kommer tolkas utifrån Aspelin och Perssons (2011) relationella 
perspektivet i denna studie.  
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3. Metod 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att inför en studie behövs ett tydligt syfte och 
intressanta frågor som motiveras. Metoden som ska användas ska i sin tur kunna 
förklaras och visa på att forskningsfrågorna kommer besvaras. Studier med 
empiriskt material som denna studie, menar författarna ska innehålla en kritisk 
analys samt att eventuella felkällor ska diskuteras och identifieras. Under detta 
avsnitt kommer metoden för denna studie presenteras under rubrikerna 3.1 
Datainsamlingsmetod, 3.2 Tillförlitlighet och trovärdighet, 3.3 Urval och 3.4 
Analysmetod. Till sist för vi ett forskningsetiskt resonemang under 3.5 Etiska 
ställningstagande. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av webbaserad metod som enligt Bryman (2011) innefattar 
att samla in data exempelvis via enkäter. Vi utformade en online-enkät via Google 
forms med åtta öppna frågor som respondenterna svarade på via text. Bryman (2011) 
menar att forskare kan nå ut med större räckvidd samt att respondenterna endast 
behöver finnas tillgängliga via internet. Därför såg vi stora fördelar med att använda 
oss av en webbaserad metod. Enligt Bryman (2011) blir det färre obesvarade frågor 
med online-enkäter, något vi håller med om då vi tror det kan uppfattas enklare att 
besvara frågor över internet än att skriva förhand. Författaren menar även att 
respondenter tenderar att ofta svara mer detaljerat på online-enkäter än 
pappersenkäter, därför valde vi denna metod. Det blir även en enklare procedur över 
internet då respondenterna inte behöver göra något aktivt som att lämna enkäten i 
en postlåda eller på förutbestämd plats. Däremot nämner Bryman (2011) nackdelar 
med online-enkäter som t.ex. att det endast är de personer som är tillgängliga online 
som får ta del av enkäten.  
 
För att genomföra online-enkäter bör man använda sig av forum som är aktuella för 
ens egna forskningsfrågor (Bryman, 2011). Därför valde vi att lägga ut missivbrevet 
(Bilaga 1) på Facebook i gruppen, Förskolan.se, där vi bifogade länken till enkäten 
(Bilaga 2). I missivbrevet har vi skrivit att vi söker utbildade förskollärare, detta för 
att det är de som har det största pedagogiska ansvaret. Facebookgruppen är riktad 
till människor med intresse för förskolan, där vi båda är aktiva. Vi övervägde om vi 
skulle lämna enkäter till förskolor vi haft kontakt med men valde att endast använda 
forumet Facebookgruppen då vi ville att alla svar skulle vara anonyma. Vi 
diskuterade om vi skulle genomföra observationer på några förskolor eller 
barnintervjuer som komplement till enkäten men kände att det skulle bli en för stor 
undersökning för denna studie.  
 
Genom att använda oss av en webbaserad online-enkät fick vi åsikter och synpunkter 
från förskollärare runt om i Sverige. När respondenterna hade svarat kunde vi se en 
sammanställning av deras svar men även de enskilda svaren. Då vi inte valt att samla 
in deras mailadresser förblir deras svar anonyma enligt anonymitetskravet (Bryman 
2011).  
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3.2 Tillförlitlighet och trovärdighet. 
Då vi valt att utforma en enkät som lades ut i en Facebookgrupp med ca 30 000 
medlemmar fick vi få endast anonyma svar eftersom vi inte bad om respondenternas 
namn. Bryman (2011) ser här en fördel med online-enkäter jämfört mot e-
postenkäter, då anonymitet inte kan garanteras när svaren behöver skickas tillbaka 
från respondenten.  
 
Vi kan inte garantera att de som svarat faktiskt är förskollärare, även om de utgett sig 
vara det, då enkäten är anonym. Vi upplever att svaren är trovärdiga då deras 
formulering av svaren visar på att de har fördjupad kunskap om arbetet med barns 
inflytande. Detta synliggörs genom deras tankar och strategier som de beskriver. 
Ännu en faktor som kan påverka trovärdigheten är att en person kan fylla i enkäten 
flera gånger (Bryman, 2011). För att försäkra oss om att inte få för lite data till vår 
empiri valde vi att samla in 55 svar. Något som man bör ha i åtanke när man utför en 
enkät är att det genom online-enkäter kan ske ett stort bortfall i svar enligt Bryman 
(2011). Då forumet vi valde att lägga ut enkäten i består av ca 30 000 medlemmar 
och vi förväntade oss svar från 40–50 personer upplevde vi inte att det fanns någon 
risk för detta. 

3.3 Urval 
Då det är en relativt liten studie valde vi att göra vissa avgränsningar, att rikta in oss 
på förskollärare var en av dessa. Vi valde att lägga ut enkäten i Facebookgruppen för 
att nå ut till förskollärare från olika kommuner och inte begränsa oss till en enda 
kommun. Vi valde att samla in fler svar än vad som behövdes för att kunna göra 
urval, ifall några av svaren skulle varit oseriösa eller icke tolkbara. När vi valde att 
avsluta enkäten hade vi fått in 55 svar, vilket var fler än vi hade tänkt samla in. Efter 
att ha läst igenom dem valde vi att använda alla svar då de var seriösa och 
användbara. Då detta är en kvalitativ studie sökte vi nyanserade svar och försökte 
inte generalisera vilka strategier som används.  

3.4 Analysmetod 
För att sammanfatta enkätsvaren valde vi att dela upp enkätfrågorna för att 
effektivisera arbetet. Sedan läste vi igenom sammanfattningarna tillsammans och 
kom fram till de tematiska rubrikerna till resultatet. Utifrån de rubrikerna 
sammanställde vi enkätsvaren till en empiri. Då vi samlade in kvalitativt material 
valde vi att göra en kvalitativ textanalys, som enligt Bryman (2011) kan ses som ett 
tematiskt synsätt. Genom att tillämpa detta synsätt tolkade vi materialet utifrån 
tidigare forskning och det teoretiska perspektivet i relation till våra tidigare 
erfarenheter. Empirin analyserades med hjälp av den tidigare forskningen samt 
utifrån det teoretiska perspektivet. Sedan förde vi en diskussion kring resultatet 
utifrån våra egna erfarenheter och tankar för att slutligen få fram en slutsats. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
I vårt missivbrev (Bilaga 1) informerade vi våra respondenter om att vi förhåller oss till de 
forskningsetiska principerna. Vi informerade redan där om att de kommer få vara anonyma 
och att deras information endast kommer användas till denna studie.  
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Bryman (2011) förklarar att de etsika forskningsprinciperna innebär, informationskravet, 
nyttjandekravet, anonymitetskravet och samtyckeskravet. Under studiens process har vi 
uppfyllt alla dessa kriterier. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att informationskravet och 
nyttjandekravet handlar om att respondenterna som deltar i studien ska vara väl 
informerade om studiens syfte. Därför informerade vi respondenterna om studiens syfte i 
missivbrevet. Då enkäten samlades in genom Google forms, från ett forum med över 30 000 
medlemmar, och vi inte valde att samla in namn utgick vi ifrån anonymitetskravet. Utifrån 
Vetenskapsrådet (2011) utgår anonymitetskravet ifrån att respondenterna avidentifieras och 
inte kan koppas ihop till svaren på enkäten. Vetenskapsrådet (2011) beskriver vidare om vad 
Samtyckeskravet innebär. De menar att respondenternas deltagande ska vara frivilligt och 
genom att vi lade ut enkäten på internet fick de som ville delta. Samtyckeskravet innebär 
också att deltagarna ska kunna dra tillbaka sitt deltagande när de vill. Då deltagarna förblev 
anonyma kunde de däremot ej dra tillbaka sitt deltagande.  
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4 Resultat  
I detta avsnitt kommer en sammanställning av enkätsvaren presenteras. Enkäten 
bestod av åtta frågor och var riktad till förskollärare. Facebookgruppen1 enkäten 
lades ut i består av över 30 000 medlemmar som är aktiva inom förskolan b.la. 
förskollärare, barnskötare, övrig personal och föräldrar. Då vi riktat in oss på 
förskollärare efterfrågade vi endast deras svar i utskicket av enkäten. Det var 55 
kvinnor som svarade och de var mellan 23 - 62 år. De var från olika kommuner runt 
om i Sverige och uppgav att de arbetat mellan 1 - 39 år. 
 
Datainsamlingen genererade tre huvudkategorier. Första kategorin är 4.1 
Förskollärarnas syn på begreppet barns inflytande. Den andra kategorin är 4.2 
Förskollärares strategier kring arbetet med barns inflytande och sista kategorin är 
4.3 Utmaningar i arbetet med barns inflytande. Avslutningsvis redogörs 4.4 
Resultatsammanfattning. 

4.1 Förskollärarnas syn på begreppet barns inflytande 
I denna underrubrik kommer förskollärarnas syn på begreppet utifrån enkätsvaren 
presenteras utifrån dessa tematiska rubriker 4.1.1 Att barnen ska bli lyssnade på, 
4.1.2 Miljön och 4.1.3 Språk. 

4.1.1 Att barnen ska bli lyssnade på 
Förskollärarna som svarat på enkäten trycker på det faktum att barn idag tillbringar 
stor del av sin tidiga barndom på förskolan. I och med att förskolan är ett 
komplement till hemmet menar förskollärarna att det är av stor vikt att arbeta med 
barns inflytande. Genom att låta barnens åsikter och röster komma till tals menar de 
att barnen ges bra förutsättningar till att bli demokratiska medborgare. Vikten av 
barns delaktighet i relation till inflytande lyfts också i enkäten. Barnen ska ses som 
kompetenta och få vara delaktiga i verksamhetens utformning. Genom att ta tillvara 
på vad barnen tänker och känner upplever förskollärarna att barnen tycker dagarna 
på förskolan blir roligare och de har större intresse att delta i verksamheten. Det 
framkommer även i enkäten att barnen upplevs gladare när de känner ett egenvärde 
och får möjlighet att påverka istället för att följa pedagogernas tankar och idéer. Ett 
exempel från enkäten: 
 

Alla kan/bör inte "få sin vilja igenom" i alla lägen, men alla barn skall 
känna att deras åsikter lyssnas till och är viktiga för mångfalden och den 
egna personens känsla av att vara betydelsefull i ett större sammanhang 
(Respondent 31). 

 
Förskollärarna anser att barnen behöver ha ett aktivt deltagande innan, under och 
efter aktiviteter för att de ska få ett reellt inflytande. Barnen ska aktivt få påverka 
innehållet, utformningen av och sedan vara med och utvärdera. Genom detta 
tillvägagångssätt anser de att det skapas ett demokratiskt arbetssätt. Ytterligare ett 
tillvägagångssätt för barn att delta i aktiviteter som framkommer i enkäten är passivt 
deltagande, vilket kan resultera i att de inte får något inflytande alls.  

                                                
1 Förskolan.se - https://www.facebook.com/groups/forskolan/ 
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Förskollärarna menar vidare att barn har rätt till att vara delaktiga på sina egna 
villkor, ett passivt deltagande behöver alltså inte vara negativt.  De upplever att vissa 
barn har som lärstrategi att vara passivt deltagande i början av aktiviteter för att 
iaktta barngruppen innan de känner sig trygga och redo att delta mer aktivt. 
Däremot anser de att pedagogerna behöver vara lyhörda för att ett enskilt barn inte 
alltid är passivt deltagande då barnet i så fall blir hämmad i sin utveckling. Det 
framkommer i enkätsvaren att det ofta är de yngre barnen som tenderar att ha ett 
mer passivt deltagande. Förskollärarna beskriver att genom observationer och 
samverkan med vårdnadshavare kan pedagogernas arbete för att få barnen att gå 
från passivt till aktivt deltagande underlättas och på så vis ge barnen mer inflytande i 
sin vardag. 

4.1.2 Miljön 
Förskollärarna trycker på att barn ska få vara med och påverka situationer och 
aktiviteter men även utformningen av verksamhetens miljöer då många barn 
spenderar större del av sin uppväxt på förskolan.  När det kommer till att utforma 
miljön kan barnen få komma med förslag men för att stärka deras inflytande menar 
förskollärarna att de även bör vara delaktiga i processen. Genom barns delaktighet i 
utformningen av miljön tillgodoser förskollärarna barns perspektiv. Förskolemiljöer 
kan vara utformade på olika vis, exempel som lyfts i enkätsvaren är förskolor där de 
utgår ifrån pågående projektarbeten. De arbetar projekterande, barnens utforskande 
och nyfikenhet styr de miljöer och material som erbjuds. Meningen med detta är att 
barnen ska känna sig delaktiga och ges förutsättningar för att påverka sin vardag i 
verksamheten. Förskollärarna förklarar att om en miljö inte fungerar arbetas den om 
för att uppfylla ett syfte och för att barnen ska bli nöjda. Tillsammans med barnen 
arbetar de fram hur miljöerna ska se ut och vilket material som ska erbjudas och 
finnas tillgängligt, genom detta menar de att barns perspektiv blir tillgodosett. Detta 
var en genomgående åsikt i enkätsvaren, en respondent som ger ett konkret exempel: 
 

Jag vill mer att miljön ska vara inspirerande o att barnen ska kunna t.ex. 
måla när de vill inte när vi pedagoger vill. De får mer inflytande i 
verksamheten då. Allt ska vara i barnens höjd inte högt upp i vuxen-höjd. 
De blir också mer delaktiga om de får förtroendet av oss pedagoger 
(Respondent 11). 

 
Citatet speglar majoriteten av förskollärarnas beskrivningar av begreppet barns 
inflytande. De menar att barnen ges möjlighet att agera självständigt och de får 
inflytande över sin dag genom att b.la. ha materialet tillgängligt samt hyllor och 
klädfack i barnens höjd och att barnen ses som kompetenta individer.  

4.1.3 Språk 
I enkäten nämns Reggio Emilia pedagogiken och förhållningssättet barns hundra 
språk. För att barn som inte har det verbala språket ska få vara med och påverka och 
ha inflytande framhäver förskollärarna att pedagogerna måste ha i åtanke att andra 
uttryckssätt också kan spegla barns perspektiv. De anser att för att barn utan verbalt 
språk ska kunna uttrycka sig och få ha inflytande i förskolans verksamhet kan 
pedagoger ta hjälp av t.ex. multimodal kommunikation såsom bildstöd, text och 
stödtecken. Förskollärarna menar vidare att pedagoger också behöver vara 
uppmärksamma på barnens kroppsspråk, gester, ljud, skapande och dramatisering. 
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Pedagogisk dokumentation och observationer tillsammans med barnen är ett 
tillvägagångssätt som framgår av enkätsvaren. Genom dessa tillvägagångssätt menar 
förskollärarna att pedagoger kan synliggöra barnens perspektiv och intressen även 
om de inte har det verbala språket. Att ha ansvarsbarn som förskollärarna lär känna 
extra väl är ytterligare ett tillvägagångssätt som tas upp. Då vuxna inte kan vara 
språkrör åt barn som de inte känner menar förskollärarna att det är nödvändigt att 
ha samtal med vårdnadshavarna.  

4.2 Förskollärares strategier kring arbetet med barns 
inflytande 
För att kunna fortsätta leva i ett demokratiskt samhälle menar förskollärarna att 
barnen ska utvecklas till demokratiska medborgare med kunskap om att de kan 
påverka och utforma samhället. Vidare framgår det i enkäten att det handlar om att 
barn ska förstå hur de påverkar och blir påverkade av varandra. Genom arbetet med 
barns inflytande menar förskollärarna att barn lär sig att respektera och lyssna på 
varandra samt lära sig ta ansvar för sitt eget handlande. Enkätsvaren visar på att 
förskollärare uppfattar att aktivt inflytande ger barnen känslan av att de har 
betydelse, inflytande, känner sig hörda och att de kan och får påverka sin egen dag 
samt sin egen tid på förskolan. Förskollärarna upplever att pedagoger behöver vara 
medforskande och närvarande samt lyhörda för vad barn säger, tänker och gör, vilket 
i sin tur enligt dem kan bidra till att verksamheten blir lustfylld och passar alla. Att 
lita på barnen och låta dem testa handlar enligt förskollärarna om att se barnen som 
kompetenta individer vilket genererar till att barnens tilltro till sig själva och sin egen 
förmåga stärks och genom det även barnens självförtroende. Ett arbetssätt som 
beskrivs i enkäten är när pedagoger arbetar tillsammans med barnen och kan ses 
som ett arbetslag. Genom att se barnen som kompetenta individer och göra dem 
delaktiga i planeringen samt utformningen av verksamheten upplever förskollärarna 
att det är större chans att barnens röster blir lyssnade på. Förskollärarna som svarat 
på enkäten lyfter att barns inflytande kan ske på olika sätt, det beror på pedagogens 
förhållningssätt.  
 

Inflytande på verksamheten kan variera beroende på pedagogens makt att 
välja vad vi lyssnar på och synliggör (Respondent 24).  

 
Inflytande är mer komplext och kan bli djupt orättvist om inte de vuxna 
ser till att inte bara de som syns och hörs mest får möjlighet att påverka 
(Respondent 8). 

 
Olika metoder för att underlätta arbetet med barns inflytande som återkommer i 
enkätsvaren är att t.ex. arbeta med mindre grupper, barnråd, tavlor, gemensam 
planering och barnens dag. Förskollärarna som använder barnråd förklarar att det är 
ett forum för barn där de får rösta och ta majoritetsbeslut. De som använder sig av 
tavlor beskriver att barnen får rita, skriva eller sätta upp aktivitetskort med förslag på 
vad de vill göra, utveckla eller tillföra i verksamheten. Medan några har gemensam 
planering tillsammans med barnen på måndagar där barnen får vara med och 
planera veckan som kommer och sedan på fredagar utvärdera. Barnens dag beskrivs 
som en dag i veckan som är avsatt för aktiviteter som är utformade utifrån 
föregående veckas observationer eller intervjuer. Några förskollärare trycker på 
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vikten av att pedagoger också ska introducera barnen för nya saker, miljöer och 
upplevelser.  
De menar att det är viktigt att erbjuda sådant som barnen nödvändigtvis inte 
efterfrågar eller väljer själva. Förskollärarna menar att syftet med detta blir att väcka 
nya intressen hos barnen. Här tycker de att det är viktigt att barnens reaktioner och 
tankar kring de nyintroducerade blir hörda för att de ska få inflytande. En 
förskollärare svarar att de genomför en kartläggning över var barnen befinner sig 
samt vilka intressen och behov de har, utifrån detta menar hon att förskollärarna 
sedan kan arbeta för att göra barnen delaktiga i verksamheten.  
 
Utifrån enkätsvaren framkommer det att förskollärarna upplever barns perspektiv 
som en viktigt grund i förskolan men att pedagoger också behöver knyta an till 
förskolans styrdokument. Förskollärarna anser att den dagliga verksamheten ska 
vara lustfyllt för alla barn och inte endast vara utformat efter pedagogernas idé om 
vad barnen tycker om och behöver. Samtidigt som förskollärarna behöver lyssna och 
visa hänsyn till barnens tankar menar de att pedagoger även behöver förhålla sig till 
sina kollegor, barnens säkerhet, välmående och ålder. När det kommer till arbetet 
med de yngre barnen lyfts det i enkäten att barn oftast får göra val som de klarar av 
eller integritets relaterade val, det kan handla om att barnen ska få delta och lyssna 
på sina egna villkor. Exempel som ges där barn får göra val är när de får välja om de 
vill delta eller inte i en aktivitet, vilka sånger de vill sjunga i samlingen eller vem som 
ska byta blöja på dem. 

4.3Utmaningar i arbetet med barns inflytande 
Här kommer resultatet presenteras utifrån underrubrikerna 4.3.1 Arbetslaget och 
4.3.2 Barngruppen. 

4.3.1 Arbetslaget 
Enligt enkätsvaren råder det olika syn på begreppet barns inflytande i arbetslag runt 
om i Sverige. Förskollärarna upplever att det är en utmaning när arbetslaget har 
olika syn på barns inflytande och inte diskuterar begreppet. Det kan handla om 
pedagoger som arbetar utifrån begreppet på olika sätt eller pedagoger som är 
bekväma och inte vill diskutera begreppet alls. Men det kan även handla om 
pedagoger som vill arbeta med barns inflytande men upplever att det skulle behövas 
diskuteras mer. Olika exempel på anledningar om varför de i arbetslagen kan vara 
oense, som enkätsvaren tar upp, är att pedagogerna har olika kompetenser, 
erfarenheter och utbildningar. Vilket förskollärarna anser kan leda till att de ser olika 
på begreppet barns inflytande då olika utbildningar tar upp begreppen ur olika fokus. 
Det framkommer också utifrån enkätsvaren att vissa arbetslag har diskuterat fram en 
samsyn men att det i praktiken skiljer sig. Exempel som nämns är när pedagoger 
hjälper barnen direkt istället för att låta barnen försöka själva. Pedagoger som inte är 
lyhörda för barnens tankar och åsikter utan strävar åt ett annat håll ses också som en 
utmaning. Det framkommer även att i vissa arbetslag diskuterar och arbetar de 
mycket för att komma fram till en likasinnad syn inom förskolan när det kommer till 
barns inflytande för att alla ska arbeta mer mot samma mål. Något som upplevs 
kunna skapa stress är ramfaktorerna inom förskolan, de kan försvåra arbetet med 
barns inflytande. Ytterligare exempel som ges i enkätsvaren är de fasta tiderna kring 
måltiderna. Förskollärare har upplevt mindre stress när de kan skjuta på de fasta 
tiderna utan att det blir någon större skillnad rutinmässigt.  
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Genom att diskutera gemensamt i arbetslaget och skapa en gemensam samsyn på 
begreppet anser förskollärarna att det ger bättre förutsättningar till ett lyckat arbete 
med barns inflytande. De menar att pedagoger behöver arbeta tillsammans och 
påminna varandra i arbetslaget om att ta till vara på barnens åsikter när de fattar 
beslut. Ett tillvägagångssätt som nämns är att stanna upp och ifrågasätta svaret “nej” 
och istället sträva efter att bejaka barnens önskemål av aktiviteter får de större 
inflytande. 
 
Något som lyfts utifrån enkäten är arbetslagens diskussioner om inflytande och 
delaktighet som bör ske i samspel med alla inom förskolan, såväl barn, pedagoger 
och köks- och städpersonal för att få ett helhetstänk i verksamheten. Förskollärarna 
menar att genom detta arbetssätt kan vuxna och barn ses som ett arbetslag då allas 
åsikter tas på allvar och lyssnas på. Utmaningen här menar de blir att ta tillvara på 
varje enskild individs idéer och tankar och det kräver hänsyn, empati och tålamod 
men att arbetet blir roligare och mer inspirerande om man arbetar på detta vis. En 
utmaning som nämns i enkätsvaren är att arbetet med barns inflytande upplevs 
komplext. Situationer där förskollärarna upplever att det är en utmaning att arbeta 
med barns inflytande är när de känner sig stressade och inte hinner samtala kring 
barnens tankar eller se alla barn. Personalbrist och för stora barngrupper är också 
bidragande effekter på ett fallerande arbete med barns inflytande som nämns. 
Förskollärarna upplever att verksamheter där personalbrist och/eller för stora 
barngrupper förekommer är det barnens trygghet och säkerhet som behöver 
prioriteras och därför kan barnens inflytande komma att åsidosättas. 

4.3.2 Barngruppen 
Som ovan nämnt belyser många som svarat på enkäten att stora barngrupper är en 
utmaning i arbetet med barns inflytande. Då det oftast finns några enskilda barn som 
är mer aktiva och har starka åsikter anser de att det är lätt att de barn som är mer 
försynta av sig kommer i skymundan. När det kommer till att planera samlingar och 
aktiviteter ska förskollärare följa barnens intressen men enligt enkäten ses detta som 
en utmaning då alla barn vill olika. Det upplevs vara en utmaning att styra alla barn 
till ett och samma mål/projekt men det ses som en viktig del i verksamheten då alla 
barn ska få vara delaktiga och känna en lustfylldhet i sin vardag. I enkäten lyfts 
demokrati som en del av begreppet barns inflytande. Även om barnen inte alltid får 
som de vill så har de alltid rätt att få uttrycka sig. 
 
Barn som inte har det verbala språket lyfts också i enkäten om arbetet med barns 
inflytande. Några svar beskriver att när det handlar om de barn som t.ex. är i behov 
av stöd, har annat modersmål eller inte utvecklat det verbala språket än måste 
förskollärare finna andra sätt att kommunicera på. Multimodal kommunikation och 
andra hjälpmedel är exempel som lyfts för att barns åsikter och tankar ska bli 
synliga. Ytterligare en utmaning som nämns i enkäten är att förskollärarna behöver 
tolka barnen och att det därför lätt blir ett barnperspektiv istället för ett barns 
perspektiv. 
 
Som tidigare nämnt, i 4.2.1 Arbetslaget, upplever förskollärare minskad stress när 
de kan tänja på fasta tider runt t.ex. måltiderna. De menar att en fördel med att inte 
fastna i för strikta rutiner är att förskollärarna enklare kan anpassa verksamheten 
efter barnens intressen samt ge barnen möjlighet till mer inflytande.  
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Här ser de en utmaning i att förskollärare behöver vara uppmärksamma på de barn 
som får trygghet genom fasta rutiner. Utöver förskolans styrdokument och 
ramfaktorer anser de förskollärare som svarat på enkäten att barns trygghet och 
säkerhet måste gå före barns inflytande. Därför menar förskollärarna att aktiviteter 
och lekar som barnen själva får välja behöver ses över så att andra barn inte tar skada 
eller känner sig utanför då barn inte alltid kan förutse konsekvenserna. 

4.4 Resultatsammanfattning 
Förskollärarna i enkäten anser att förskolan är en viktig del i barnens uppväxt då de 
spendera större delen av sin tidiga barndom på förskolan. Förskollärarna anser att 
barnens intressen bör tas tillvara på och att barnen ska få möjlighet till att ha ett 
aktivit deltagande i såväl utformningen av miljön och aktiviter. Det framkommer att 
miljöerna på förskolorna kan se olika ut då barnens utforskande och nyfiken styr de 
miljöer och material som erbjuds. Många av enkätsvaren lyfter språket och 
kommunikationen som en viktig aspekt i relation till arbetet med barns inflytande. 
Förskollärarna trcker på vikten av att även barn utan det verbala språket ska få sin 
röst hörd.  
 
Förskollärarna hävdar att genom arbetet med barns inflytande lär sig barnen 
respektera och ta hänsyn till varandra samt förstå sitt eget värde. För att uppnå ett 
lyckat arbete med barns inflytande nämns olika strategier som kan tillmäpas i 
praktiken. Det framkommer att endel arbetslag inte har en samsyn och detta ses som 
en utmaning. Även barn i behov av stöd kan upplevas som en utmaning i arbetet med 
barns inflytande, då deras behov behöver prioriteras före barngruppens inflytande. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi utgå ifrån Aspelin och Perssons (2011) distinktion mellan 
relationellt perspektiv och punktuellt perspektiv. Författarnas beskrivning av det 
relationella perspektivet betonar vikten av barns utveckling genom samspel och 
relationer. Det punktuella perspektivet, beskriver författarna lägger istället fokus på 
individnivå och att pedagoger stänger ute barnen från beslut.  
 
Vi kommer presentera en analys av vår empiri utifrån dessa perspektiv. Avsnittet 
kommer delas upp i tre kategorier framtagna utifrån relevanta begrepp från 
perspektiven. 5.1 Pedagogers maktposition gentemot barns inflytande, 5.2 
Barnperspektiv och 5.3 Barns perspektiv. 

5.1 Pedagogers maktposition gentemot barns inflytande 
I förskolans läroplan (skolverket, 2016) står det att barnen ska få ett reellt inflytande 
i verksamheten samt att de ska få möjligheten till att påverka sin vardag. Detta 
menar Aspelin och Persson (2011) kan ske genom att pedagogerna skapar 
sammanhang där barnen får möjlighet att ta ansvar. I resultatet framkommer det att 
förskollärarna har upplevt att om barnen får ha aktivt inflytande kan det främja 
barnens känsla av att de känner sig hörda, har betydelse och att de har möjlighet att 
påverka sin egen tid på förskolan. Här förstår vi det utifrån resultatet och den 
forskning kring makt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Emilsson, 2007; 
Arnér, 2009) att förskollärarnas syn på begreppet och förhållningssätt har stor 
betydelse för vilket inflytande barnen får. Detta kan förtydligas genom att pedagoger 
innehar en oundviklig maktposition. Enligt Aspelin och Persson (2011) är det 
beroende på hur makten används som avgör om det blir ur ett relationellt eller 
punktuellt perspektiv. Förskollärare som använder sin makt för att skapa relationer 
och tar sin makt till hjälp för att verksamheten ska bli rättvis utgår ifrån ett 
relationellt perspektiv. Medan förskollärare som istället är auktoritära och inte låter 
barnens åsikter komma till tals utgår ifrån ett punktuellt perspektiv.  
 
Förskollärarna nämnde att de ser arbetet med inflytande som komplext och att det 
beror på hur de väljer att använda sin makt. Arbetet med barns inflytande kan 
därmed variera. Detta kan bero på att det råder olika syn kring begreppet och att det 
är tolkningsbart (Arnér, 2009; Johannes & Sandvik, 2009). Men det kan även enligt 
resultatet bero på att olika utbildningar lyfter begreppet barns inflytande olika 
mycket, vilket kan leda till olika syn kring barns inflytande.  
 
Genom att det oftast råder oense i arbetslagen kring innebörden av delaktighet 
verkar det vara nödvändigt enligt resultatet och tidigare forskning att diskutera fram 
en samsyn kring begreppet samt när, hur och i vad barnen ska få ha inflytande 
(Emilsson, 2007; Johannes & Sandvik, 2009). Däremot lyfte förskollärarna att om 
barnen ska kunna få ett reellt inflytande bör de få vara aktivt delaktiga såväl innan, 
under och efter aktiviteter. Dessutom genom att reflektera ihop i arbetslaget kan nya 
sätt att tänka framkomma och på så vis kan gamla mönster brytas (Arnér, 2009). 
Förskollärarna nämnde också att genom att bli sammansvetsade kan det leda till att 
alla arbetar mer mot samma mål. Detta kan då ses som en relationell pedagogik 
(Aspelin & Persson, 2011). Dock vill vi poängtera att resultatet även lyfter att en 
samsyn nödvändigtvis inte behöver resultera till ett likadant arbetssätt i praktiken.  
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Men oavsett vilket arbetssätt pedagoger väljer att använda så förstår vi utifrån det 
relationella perspektivet att det är viktigt att bli medveten om sin roll, att vuxna 
innehar en maktposition och att allt vi gör påverkar barnen både direkt och indirekt. 
Utifrån ett punktuellt perspektiv kan vi utläsa att allt hänger på hur pedagogerna 
väljer att använda sin makt, väljer de att frysa ute barnens tankar och idéer, eller 
väljer de att lyssna på barnen och ta till vara på barnens tankar och åsikter? Men 
resultatet visar att de förskollärare som medverkat har en vilja och engagemang att 
ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet. Vilket kan ses som att de utgår 
från ett relationellt perspektiv.  

5.2 Barnperspektiv 
Utifrån vår studie tolkar vi att förskollärare idag nästintill alltid strävar efter att 
närma sig barns perspektiv. Vi kan ändå utläsa att det ibland är svårt att inte arbeta 
utifrån ett barnperspektiv. Utifrån studien tyder vi att ett barnperspektiv är mer 
inriktat mot en kategorisk pedagogik än utifrån en relationell pedagogik. En 
kategorisk pedagogik anser vi, utifrån vår tolkning av Aspelin och Perssons (2011) 
beskrivning av det punktuella perspektivet, tyder på att pedagogerna erbjuder 
barnen färdiga val istället för att göra dem delaktiga i processen av utformandet av 
valen. I studien framkommer det att pedagogerna gör vissa val åt barnen då de anser 
att barnen inte kan förutse konsekvenserna i de kommande händelserna. Detta anser 
vi kan tyda på ett punktuellt perspektiv där pedagogerna intar ett barnperspektiv 
som Halldén (2003) poängterar handlar om att pedagoger tolkar vad som är bäst för 
barnen.  
 
När det kommer till utformningen av miljön och val av verksamhetens material 
framkommer det i studien att pedagoger ibland behöver erbjuda sådant som barnen 
själva inte efterfrågar. Utifrån det punktuella perspektivet kan vi utläsa att 
pedagogerna här agerar utifrån en kategorisk pedagogik.  
 
För att synliggöra barnens intressen framkommer det i studien en rad olika metoder. 
Några av dessa metoder tolkar vi går mer mot kategorisk pedagogik, alltså det 
punktuella perspektivet, än mot relationell pedagogik. Observationer och 
kartläggningar av barnens intressen är metoder som nämns i studien, vi utläser från 
dessa metoder att pedagogerna behöver tolka barnen och därför utgår de ifrån ett 
barnperspektiv. Förskollärarna poängterar även vikten av nära kontakt med 
vårdnadshavare för att lära känna barnen och för att få en bild av barnens intressen 
och behov. Ytterligare ett sammanhang där vi utläser att pedagogerna behöver vara 
språkrör åt barnen är då pedagogerna behöver tolka de barn som inte har det verbala 
språket.  
Förskollärarna belyser här dels de yngre barnen, barn med annat modersmål samt 
barn med någon form av funktionsnedsättning. Även vid dessa tillvägagångssätt drar 
vi paralleller till det punktuella perspektivet då det blir en tolkning ur ett 
barnperspektiv. 

5.3 Barns perspektiv 
Arbetet med barns inflytande handlar enligt förskollärarna till stor del bland annat 
om att bemöta barnens intressen, erfarenheter och tankar. Men även om att låta 
barnen vara med och påverka genom att barnens röster bli hörda. 



25 
 

Johannesen och Sandvik (2009) hänvisar till läroplan (Skolverket, 2016) samt FN:s 
barnkonvention som pekar på att barn har rätt till att påverka sin dag. 
Förskollärarna lyfter dock att barnen ska få påverka och ha inflytande i mer än 
verksamhetens aktiviteter. De menar att barnen även ska få ha inflytande i 
utformningen av miljön. Genom att göra barnen delaktiga i utformningen av miljön 
menar förskollärarna att barns perspektiv blir tillgodosett. Det innebär alltså att 
pedagogerna behöver vara följsamma efter barnen då Halldén (2003) menar att 
pedagogerna i så fall utgår ifrån ett barns perspektiv. Vi kan utläsa att förskollärarna 
anser att barnens perspektiv ska ligga till grund i förskolans verksamhet samtidigt 
som de tar hänsyn till ramfaktorer, barnens säkerhet och välmående. När det 
kommer till barns inflytande i relation till de yngre barnen lyfter Arnér (2009) att 
barnens trygghet och välmående oftast hamnar mer i fokus än barns inflytande, 
vilket hon menar kan hämma barns perspektiv. Detta kan å andra sidan ur ett 
relationellt perspektiv ses som att pedagogerna väljer att bygga en starkare relation 
från början vilket i sin tur har betydelse för om barnen kommer vilja öppna upp sig 
och föra fram sina tankar och idéer.  Vi kan däremot utläsa i empirin att de yngsta 
barnen får ha inflytande, men att det då handla om val som rör deras integritet, om 
de vill delta eller inte samt möjligtvis vilken sång som ska sjungas. Medan med de 
äldre barnen verkar det handla mer om aktiviteternas innehåll och utformning.   
 
Som vi tidigare nämner i avsnittet om 5.2 Barnperspektiv kan vi utläsa olika 
metoder som pedagogerna kan använda för att synliggöra barns perspektiv och dess 
intressen samt metoder som kan underlätta arbetet med barns inflytande. Metoder 
som att göra barnen delaktiga i planeringen av verksamheten samt aktivitetstavlor 
och barnråd var några exempel som beskrevs. Genom att utläsa empirin 
framkommer det att egenskaper som att vara närvarande, lyhörd och medforskande 
är gynnsamma för att kunna erbjuda en lustfylld verksamhet där barnen får ha 
inflytande. Dock är det många förskollärare som framhäver att de känner en 
utmaning med att det är stora barngrupper, att de inte riktigt mäktar med. Därför 
lyfter förskollärarna här att det kan vara av vikt att dels dela upp barnen i mindre 
grupper, där varje pedagog har egna ansvarsbarn som pedagogerna lär känna lite 
extra.  Detta kan ur ett relationellt perspektiv även handla om att pedagogen får tid 
att vara uppmärksam på barnens beteenden samt tid att fokusera extra på enskilda 
relationer (Aspelin och Persson, 2011). 
 
I studien framkommer det att barnen upplevs gladare om de får möjligheten till att 
påverka sina dagar. Förskollärarna beskriver även att barnen har visat större intresse 
till verksamhetens innehåll genom ett större deltagande. Detta kan tolkas ha med att 
pedagogerna genom att de varit närvarande har de i sin tur kunnat uppmärksammat 
barnens intresse som de tagit till sig och sedan erbjudit i verksamheten. Genom att 
förskollärarna verkar vara närvarande och framhäver en vilja att visa intresse för 
barnen kan det ur ett relationellt perspektiv ses som att förskollärarna vill skapa 
goda relationer. Även Halldén (2003) lyfter vikten av att pedagogerna behöver 
integrera med barnen för att kunna närma sig ett barns perspektiv.  Alla lär vi olika 
och har därför olika lärstrategier. Förskollärarna belyser att en del barn har som 
lärstrategi att i början av aktiviteter är dessa barn mer passiva. Detta tolkar vi som att 
barn iakttar aktiviteten och känner efter lite mer innan de väljer att delta. Genom att 
bemöta dessa barns lärstrategier, låta dessa barn ta sin tid i lugn och ro kan ses som 
att en trygg och tillitsfull relation skapas vilket underlättar för pedagogerna när de 
vill närma sig barns perspektiv.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån resultatet och den tidigare 
forskningen. Avsnittet är uppdelat i 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 Metoddiskussion, 6.3 
Slutsats, 6.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll och 6.5 Fortsatt 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik är diskussionen uppdelad i dessa tematiska rubriker 6.1.1 
Förskollärares syn på arbetet med barns inflytande och 6.1.2 Strategier som 
används i verksamheten. 

6.1.1 Förskollärares syn på arbetet med barns inflytande 
När det kommer till begreppet barns inflytande har det inte forskats särskilt mycket 
och den forskning som finns är mer inriktad på ungdomar än på barn. Det kan ändå 
dras paralleller från forskningen till arbetet med begreppet inom förskolan. 
Exempelvis att pedagogernas tillvägagångssätt och hur de förhåller sig till begreppet 
anses vara avgörande för hur mycket inflytande barnen får i verksamheten 
(Emilsson, 2007). Här ser vi vikten av att förskollärare behöver vara medvetna om 
sin maktposition. Vi tänker att pedagoger här genom att arbeta aktivt med sin 
medvetenhet om den maktposition de besitter och barns inflytande kan det främja 
ett gott tillvägagångssätt som gynnar barnen. Johannesen och Sandvik (2009) 
beskriver begreppet barns inflytande som komplext, att det kan tolkas på många 
olika vis och att det därför kan se väldigt olika ut när det kommer till hur förskolor 
arbetar kring begreppet. Studien visar att även förskollärare upplever begreppet 
komplext. Det framkommer i studien att det finns många tillvägagångssätt för att 
arbeta med barns inflytande, det tror vi är en anledning till varför det upplevs 
komplext.  
 
Johannesen och Sandvik (2009) hävdar att pedagoger besitter en maktposition 
gentemot barnen och har huvudansvaret över barngruppen. Därför behöver 
pedagogerna enligt författarna ta hänsyn till såväl barnens välmående, trygghet och 
säkerhet och även det formella ansvaret. Det framkommer i studien att 
förskollärarna kan uppleva en stress i samband med detta ansvar, då det kan vara 
svårt att lyckas bemöta barnens åsikter samtidigt som deras säkerhet och välmående 
står i fokus. Stora barngrupper och personalbrist är också faktorer som nämns som 
påverkar pedagogerna negativt. Tillvägagångssätt som vi ser kan underlätta 
pedagogernas arbete och för att de ska undvika att uppleva sig stressade är t.ex. att 
dela upp barngruppen i mindre grupper och att rotera ordinarie personal om det är 
många vikarier. Detta tror vi kan skapa en lugnare och tryggare barngrupp. Om 
dagen inte blir som planerad pga. exempelvis personalbrist, tänker vi att pedagoger 
ibland kan behöva vara mer tillåtande mot sig själva. Ytterligare en stressfaktor som 
framkom från studien var de fasta rutinerna. Förskollärarna upplevde att fasta tider 
som t.ex. måltider kunde hindra dem i arbetet med barns inflytande. Däremot 
beskrev några att de lyckats släppa stressen kring fasta tider och då upplevde 
dagarna lugnare, när de t.ex. kunde komma 10 minuter sent till lunchen. En 
utmaning som lyfts här är dock de barn som är i behov av fasta rutiner.  
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Vi ser här en koppling till likvärdig behandling, som Svaleryd och Hjertson (2012) 
tidigare nämnt, då vi tänker att pedagogerna kan behöva göra anpassningar utefter 
enskilda barn för att deras behov ska bli tillgodosedda. Men enskilda barns behov ska 
inte alltid komma före gruppens möjlighet till inflytande. Exempelvis menar vi att 
om några barn har en pågående lek utomhus kan pedagogerna avgöra att de barnen 
inte behöver vara med på samlingen innan maten för att istället få avsluta sin lek, 
men att de barn i behov av rutiner får sin samling och sina behov tillgodosedda.  
 
Förskollärarna som svarat på enkäten trycker på det faktum att barn idag tillbringar 
stor del av sin tidiga barndom på förskolan. I och med att förskolan är ett 
komplement till hemmet menar förskollärarna att det är av stor vikt att arbeta med 
barns inflytande. Det framkommer i studien att barn upplevs gladare på förskolan 
och visar ett större engagemang för aktiviteter om de får sina intressen tillgodosedda 
och får vara med och påverka utformningen av sin dag i verksamheten. Med 
utgångspunkt i våra egna erfarenheter och upplevelser kan vi relatera till att finna 
större glädje och engagemang i aktiviteter man själv fått vara delaktig i att utforma. 
Från studien kan vi utläsa att många förskollärare upplever en utmaning i att bemöta 
barnens viljor och att samtidigt förhålla sig till arbetslaget och barnens säkerhet och 
välmående. Studien visar på utmaningar när det kommer till hur arbetslagen ser på 
begreppet barns inflytande. Många tycks uppleva sina kollegor som obekväma och 
osäkra i hur de ska gå tillväga för att ge barnen inflytande. Här nämns pedagogernas 
kompetens i form av utbildning och erfarenhet som avgörande faktorer. Vi vill belysa 
problematiken som kan uppstå utifrån att arbetslagen inte har en samsyn när det 
kommer till barns inflytande. Vi finner stöd i Johannesen och Sandvik (2009) som 
poängterar vikten av pågående och öppna diskussioner i arbetslagen för att komma 
överens om när barnen ska få ha inflytande. Detta då vi utifrån egna upplevelser 
upplevt att pedagoger blir stressade och förskolan får en lägre kvalitet om arbetslaget 
inte är samsynta. Vi utläser en frustration hos förskollärarna som fört diskussioner 
med sina arbetslag och arbetat fram en samsyn som sedan inte följs. Precis som 
förskollärarna vill vi poängtera vikten av att diskutera begreppet så att alla blir 
medvetna om dess innebörd, dock är vi också medvetna om att det inte räcker att 
diskutera fram en samsyn utan att den även behöver tillämpas i praktiken. 

6.1.2 Strategier som används i verksamheten 
Enligt Emilsson (2007) får barn en djupare förståelse och ett livslångt lärande genom 
att vara delaktiga och ha inflytande över sin dag. Utifrån vår studie framkommer det 
att det förs många och öppna diskussioner kring pedagogernas roll när det kommer 
till barns inflytande. Förskollärarna som medverkat i enkäten anser att alla som 
arbetar inom förskolan, såväl personal som barn, behöver vara delaktiga i 
diskussioner kring vad begreppet innebär. Det nämns att på vissa förskolor arbetar 
de aktivt för att all personal och alla barn ska ingå i ett sorts arbetslag. 
Förskollärarna hävdar att barnens röster och åsikter måste få ta plats för att de ska få 
reellt inflytande. Och för att barnens perspektiv ska bli synligt har de valt att se sig 
som ett gemensamt arbetslag så barnen känner sig sedda och lyssnade på. Metoder 
som lyfts i studien för att barnen ska bli en del av arbetslaget och få reellt inflytande 
är b.la. att göra dem delaktiga i planeringen. Förskollärarna upplever här en 
utmaning då det kan bli svårt att tillgodose allas individuella idéer och viljor. Det 
kräver hänsyn och empati men förskollärarna upplever arbetet roligt och 
inspirerande då det genererar i en mer lustfylld verksamhet. 
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Genom att föra diskussioner tillsammans med barnen och att de får känna sig 
delaktiga i planeringen upplever vi att det skapas en Vi-känsla på förskolan vilket vi 
tror kan resultera i att barnens självkänsla stärks. 
 
För att barn ska få inflytande och få ta ansvar behöver pedagogerna ha tilltro till 
barnen och att de är kompetenta till att utvecklas med det ansvar de fått. Arnér 
(2006) menar att eget ansvar kan generera i självständighet men även till ett 
demokratiskt samspel. Johannesen och Sandvik (2009) instämmer i att det behöver 
ske ett samspel mellan alla inom förskolans verksamhet. Våran studie visar på att 
tillit i det kompetenta barnet är en förutsättning för att barnen ska utvecklas till 
demokratiska medborgare. Studien visar även att barn i förskolan idag får möjlighet 
till självständigt agerande och inflytande genom att t.ex. material och barnens kläder 
är i barnens höjd. Förskollärarna menar dock att de alltid ska finnas närvarande för 
att kunna stötta barnen. Inom det relationella perspektivet lyfts också vikten av att 
pedagoger ska finnas som stöd för barnen (Aspelin & Persson 2011). Vi tycker att 
barnen ska ses som kompetenta och att de ska få ta eget ansvar. Vi vill även trycka 
lite extra på vikten av att pedagoger ska vara närvarande och stötta barnen om de 
behöver hjälp. Då vi anser att det inte får glömmas bort att barn ändå är barn och i 
början av sin utveckling, även om de ska ses som kompetenta. Vi tänker att alla barn 
behöver få sina enskilda behov tillgodosedda. Genom att anpassa sitt 
tillvägagångssätt gentemot barnen arbetar pedagoger då med likvärdig behandling 
vilket resulterar i likabehandling, här finner vi stöd från Svaleryd och Hjertson 
(2012). Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att arbetet med barns inflytande 
blir enklare om pedagogerna känner barnen och att barnen känner tillit till 
pedagogerna. 
 
För att barnens perspektiv ska bli tillgodosett nämner flera förskollärare att de 
arbetar tillsammans med barnen när de utformar t.ex. miljöerna. De menar att 
barnen då får komma med förslag men även vara med under utformningen för att 
deras idéer och perspektiv ska bli så tydliga som möjligt. Exempel som framkommer 
i studien är att miljöerna och materialet anpassas efter barnens intressen och det 
aktuella projektet avdelningen arbetar utifrån. Å ena sidan ser vi vikten av att göra 
barnen delaktiga i utformningen av miljön då det är i dessa miljöer de spenderar 
mycket tid av sin barndom i. Om de får vara med och påverka kan dagarna upplevas 
mer lustfyllda vilket i sin tur kan främja deras utveckling. Å andra sidan anser vi, 
vilket även framkommer i studien, att pedagogerna ibland behöver få skapa miljöer 
utan barnen för att introducera dem till nya saker och upplevelser. Förskollärarna 
anser att arbetet med barns inflytande är viktigt men att det är lika viktigt att erbjuda 
barnen nya upplevelser som att få uppleva gamla. En utmaning som vi ser i detta är 
om barnen kommer med orimliga förslag, visst kan pedagoger förklara för barnen 
varför det inte går att t.ex. ha en pool inomhus men vart kommer då barnens 
inflytande in? Vi tänker att det här blir vårt ansvar som förskollärare som får gå före 
barnens inflytande men att det kan gå att kompromissa fram en lösning som passar, 
t.ex. en uppblåsbar pool.  
 
Läroplanen (Skolverket, 2016) tyder på att barns förmåga att ta ansvar över sig själva 
och sitt eget agerande samt hur de påverkar gruppen ska utmanas och genom det 
utvecklas. Det finns tydliga kopplingar till läroplanen (Skolverket, 2016) i studien då 
det framkommer att förskollärare anser att barn ska få vara delaktiga i hela 
processen av en aktivitet. Detta för att barnen då ges möjlighet till reellt inflytande 
och det skapas ett demokratiskt arbetssätt i verksamheten. 
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Vi ser här positivt på hur förskollärarna argumenterar utifrån läroplanen och enligt 
oss tyder det på att förskolorna då har hög kvalitet. Vi kan utläsa att förskollärarna 
anser att barnen behöver ha kunskapen om att de kan påverka sin dag och även 
samhället de lever i. Det framkommer även i studien att förskollärarna upplever det 
viktigt att barn ska ha förståelse för hur de påverkar sin omgivning. Barn behöver 
lära sig respektera andra och kunna lyssna på andras åsikter och ta dem till sig, även 
om de inte överenskommer med sina egna. Arnérs (2006) forskning visar att barn 
behöver utveckla förståelse och empati för varandra. Författaren menar att genom 
diskussioner och reflektioner tillsammans blir det möjligt för barnen att lära sig visa 
hänsyn till andra och de utvecklar en medvetenhet. Utifrån läroplanens (Skolverket, 
2016) strävande mål om att barn ska få möjlighet till att utveckla solidaritet, ansvar 
och förmåga till att reflektera och förstå andras perspektiv ser vi här likheter med vad 
förskollärarna och författaren uttrycker.  
 
Något som ofta lyfts i studien är kommunikationen, verbal och multimodal 
kommunikation tas ofta upp som exempel på metoder. Förskollärarna anser att 
barnen inte kan ha något inflytande om de inte har något språk. Genom att erbjuda 
multimodal kommunikation till de barnen utan verbalt språk hävdar förskollärarna 
att alla barn erbjuds möjlighet till att framföra sin åsikt och få sin röst hörd. Här vill 
vi argumentera för att multimodal kommunikation inte endast ska erbjudas till barn 
utan verbalt språk. Vi anser att multimodal kommunikation i form av t.ex. 
teckenstöd ska vara en naturlig del i verksamheten för att det kan gynna alla barn i 
deras utveckling. Andra tillvägagångssätt för att främja barns inflytande, som nämns 
i studien, är barnråd, aktivitetstavlor och barnens dag. Genom dessa 
tillvägagångssätt anser förskollärarna att barnen får möjlighet till att uttrycka sig, 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) styrker detta och menar att barnens 
perspektiv blir tillgodosedda. Dessa tillvägagångssätt ser vi som bra strategier för att 
barn ska få inflytande i förskolan mer än att bara ta majoritetsbeslut. För att 
synliggöra barns perspektiv ytterligare och att det faktiskt blir tillgodosett i förskolan 
framgår det i studien att med hjälp av pedagogisk dokumentation, observationer och 
intervjuer kan förskollärarna fastställa om barns perspektiv blir synligt. Vi kan här 
utläsa att dokumentationen ofta görs tillsammans med barnen vilket vi ställer oss 
kritiska till då vi utifrån våra egna erfarenheter upplever att dokumentationen ofta 
genomförs utan barnen. Detta tror vi kan bero på tidsbrist.  
 
Från studien kan vi utläsa att de yngsta barnen oftast får inflytande när det kommer 
till enklare val så som vilka sånger de vill sjunga eller integritets relaterade val, t.ex. 
vem som får byta deras blöja. Enligt Bae (2009) är de yngsta barnen i större behov av 
omsorg och omvårdnad än äldre barn. Författaren hävdar att barn inte kan påverka 
lika mycket när det kommer till omsorg och omvårdnad och anser därför att de 
yngsta barnen inte har samma möjlighet till inflytande. Här håller vi med 
förskollärarna i att alla barn har rätt till att påverka sin dag i den mån de kan. När det 
kommer till t.ex. blöjbyten kan barnen inte påverka att den behöver bytas, som Bae 
b.la. syftar på i samband med omvårdnad. Men vi menar att barnen kan påverka vem 
som byter och även vart eller hur, t.ex. på skötbordet, på golvet, ståendes eller 
liggandes. Vi vill även argumentera för att pedagoger behöver ständigt kommunicera 
med barnen för att de ska bli medvetna om och förstå vad som sker, och genom det 
får de större möjlighet till inflytande.  
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Aktivt och passivt deltagande är två begrepp som lyfts i studien. Förskollärarna 
beskriver att barn kan vara delaktiga på olika sätt. Exempel på aktivt deltagande som 
ges är de barn som oftast hörs och syns i aktiviteter och exempel på passivt 
deltagande är de barn som hellre sitter vid sidan av och iakttar. Vi tyder utifrån 
studien att förskollärarna anser att båda tillvägagångssätten är okej för barnen att 
tillämpa. Enligt förskollärarna är passivt deltagande en lärstrategi som vissa barn 
anammar, de kan behöva få iaktta och bli trygga med gruppen innan de vågar delta 
mer aktivt.  
 
Något vi fastnade för i studien var de förskollärare som tog upp vikten av att ändå 
vara lyhörd gentemot de mer passiva barnen, då de lätt hamnar i skymundan och kan 
behöva stöd för att våga bli mer aktiva. Här ser vi det positivt att det verkar som att 
förskollärarna tar hänsyn till barnens olika lärstrategier och låter barnen delta på 
deras egna villkor men ändå är medvetna om att barnens utveckling kan hämmas om 
de förblir passiva.  

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på begreppet barns 
inflytande samt vilka strategier som används i arbetet med begreppet. En kritisk 
aspekt inför denna studie var tidsramen. Men genom att vi valde en kvalitativ 
forskningsmetod där vi genomförde en webbaserad enkät känner vi att vi fick in data 
snabbt och att metoden var tidseffektivt. Detta var även en metod som Bryman 
(2011) såg många fördelar med då vi som genomför studien kan nå ut till en stor 
skara under kort tid. För att våra forskningsfrågor skulle kunna bli besvarade 
formulerade vi enkäten med öppna frågor där respondenterna fick svara genom 
textsvar. En oro vi kände med denna metod var att respondenterna inte skulle skriva 
så utförliga svar och att det då skulle vara svårare att tolka deras syn på begreppet. 
Men svaren vi fick var utförliga och välformulerade och vi fick mycket material att 
bearbeta till vår empiri.  
 
I studien tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna. Detta medföljde att 
respondenterna fick vara anonyma när de svarade på enkäten. En nackdel vi 
upplevde med anonyma svar var att vi inte kunde ställa följdfrågor. Vi hade detta i 
åtanke när vi formulerade frågorna men upplevde inget behov av att ställa följdfrågor 
efter vi fått in svaren. Ytterligare en nackdel vi såg med en anonym enkät var att vi 
inte hade någon garanti för att respondenterna var förskollärare, som vi efterfrågade. 
Vi kan heller inte garantera att respondenterna svarat uppriktigt i de frågorna 
gällande deras ålder, tid i arbetet och kommun. Men utifrån de utförliga svar vi fick 
upplevde vi att respondenterna hade kompetens inom området och vi såg ingen 
anledning till varför de inte skulle vara uppriktiga då enkäten var frivillig. Under 
studiens gång har vi varit medvetna om att de strategier som förskollärarna beskriver 
att de arbetar utifrån kan vara en förskönad bild av deras arbete i praktiken. Vi har 
även varit medvetna om att vår valda metod endast synliggör ett barnperspektiv. För 
att få barns perspektiv hade vi velat genomföra barnintervjuer men vi ansåg att då 
den här studien är relativt liten hade vi inte tid till att genomföra båda metoderna. 
Därför valde vi att endast fokusera på förskollärarnas perspektiv, då vi vill väcka 
diskussioner kring begreppet. Inför sammanställningen av empirin bearbetade vi 
enkätsvaren genom att kategorisera dem, genom färgkodning, utifrån de tematiska 
rubrikerna som vi valt att använda under resultatavsnittet. Vi upplevde att denna 
metod underlättade vårt arbete då det blev tidseffektivt och tydligt. 
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6.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån studien se att förskollärare idag vill arbeta aktivt 
för barn inflytande. Vi drar slutsatsen att förskollärare alltid strävar efter att se 
barnen som kompetenta och låter dem pröva och utforska själva i den mån det går. I 
vårt analysavsnitt, då vi diskuterat vår empiri i relation till de teoretiska perspektiv 
som presenteras kan vi utläsa en konstant vilja hos förskollärarna att närma sig ett 
barns perspektiv. När det kom till hur arbetslagen såg på begreppet barns inflytande 
var det vissa som upplevde att de var oense medans vissa upplevde att de arbetat 
fram en samsyn.  
 
Utifrån metoder som nämns i studien, b.la. barnråd, aktivitetstavlor och multimodal 
kommunikation, upplevs det bli enklare för förskollärarna att närma sig ett barns 
perspektiv och öppnar upp för barnen att få inflytande. En slutsats vi drar från dessa 
tillvägagångssätt är att det öppnar upp för alla barn, oberoende vart i utvecklingen de 
är eller hur de kommunicerar, får möjlighet till att påverka sin dag.  
 
En föreställning vi hade innan vi påbörjade studien var att olika faktorer kan påverka 
arbetet med barns inflytande. Detta fick vi bekräftat då förskollärarna beskrev att de 
ibland känner sig stressade för att de behöver förhålla sig till fasta tider, ramfaktorer 
samt stora barngrupper. För att uppnå en lustfylld verksamhet och känna trivsel i sitt 
arbete behöver förskollärare enligt oss förlita sig på sin kompetens och lära sig 
släppa de strikta rutiner och fasta tider som de ibland kan hänga upp sig på.  
 
Avslutningsvis vill vi belysa en tankeställare vi fått under studiens gång. Det har lyfts 
såväl i empirin som i bakgrunden att vuxnas maktposition över barnen har stor 
inverkan på hur det arbetas med barns inflytande. Förskollärarnas syn på begreppet 
och vilja att lyssna på barnen är avgörande för att barn ska få vara med och påverka. 
Detta är något som vi inte reflekterat över tidigare, men nu i efterhand ser vi tydliga 
och självklara kopplingar mellan förskollärarnas barnsyn och barns inflytande.  

6.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll 
I samband med denna studie har vi förhoppningar om att de förskollärare som 
deltagit i enkäten får upp ögonen för begreppet barns inflytande och att 
enkätfrågorna öppnar upp till diskussioner i arbetslaget och tillsammans med 
barngruppen de arbetar i. Studiens betydelse är att starta diskussioner och en 
medvetenhet hos förskollärare och detta hoppas vi kan främja och utveckla 
förskolans kvalitet och förskollärarens profession i samhället.  
 
Under studiens gång har vi vid flertal tillfällen kommit in på diskussioner kring hur 
vi upplevde vår tid som barn. Vi har kommit fram till att vi har olika upplevelser när 
det kommer till vuxnas maktposition och barns inflytande. Däremot har vi samma 
syn idag på hur vi vill arbeta med begreppet. Vi hoppas att kunna bidra till att barns 
perspektiv blir tillgodosett genom att vara medvetna om hur vi bemöter barnen och 
deras viljor, att alltid ta oss tiden till att bekräfta barnen även om deras viljor inte 
alltid kan bejakas.  
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6.5 Fortsatt forskning 
Utifrån genomförandet av denna studie har det väckts tankar hos oss kring hur 
studien skulle kunna utvecklas. Som tidigare nämnt har vi haft barnintervjuer i 
åtanke, detta tänker vi är en metod som kan användas i vidare forskning för att 
belysa barnens tankar kring sitt eget inflytande och hur mycket inflytande de faktiskt 
har idag. Att även genomföra observationer och intervjuer med pedagoger inom 
förskolan skulle kunna utveckla denna studie och synliggöra metoder som är 
effektiva för att utveckla arbetet med barns inflytande. 
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Bilaga 1  
Missivbrev 
Enkätundersökning om barns inflytande i förskolan 
 
Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola som nu ska skriva vårt 
examensarbete. För att samla in data till vår empiri har vi valt att utforma en enkät 
som vi skulle uppskatta om du, som utbildad förskollärare, vill svara på. I studien 
kommer vi förhålla oss till de forskningsetiska principerna som innebär att ditt 
deltagande blir anonymt och informationen kommer endast användas till denna 
studie.  
 
Ämnet vi valt att skriva om är barns inflytande och delaktighet i förskolans 
verksamhet utifrån förskollärares perspektiv. Vi hoppas även enkäten kan starta 
intressanta och utvecklande diskussioner i ert arbetslag. 
 
Enkäten består utav 8 frågor och kommer tillsammans med relevant litteratur 
sammanställas och tolkas. Studien kommer att utformas som en uppsats som 
därefter publiceras på Diva.  
 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
Anna Erkas 
aes14001@student.mdh.se 
 
Lotta Haraldson 
lhn14006@student.mdh.se     
 
Handledare: 
Johannes Rytzler 
johannes.rytzler@mdh.se 
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Bilaga 2 
Enkätfrågor 
 

1. Vilken kommun arbetar du i? 
2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
3. Vad innebär begreppet barns inflytande för dig? 
4. Anser du att det är skillnad på begreppen barns inflytande och barns 

delaktighet? Om ja, förklara varför.  
5. Hur arbetar ni för att alla barn i förskolans verksamhet ska få vara med och 

påverka? 
6. I vilka situationer tycker du arbetet med barns inflytande är en utmaning?   
7. Anser du det är viktigt att arbeta med barns inflytande, varför? 
8. Hur förhåller sig din syn på inflytande till arbetslagets syn? 

 


