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Syfte 
Vårt syfte var att undersöka hur barn mellan 3-5 år och deras pedagoger upplever 
barns medinflytande och delaktighet i förskolans verksamhet.  
 
Metod 
De metoder vi har använt i studien är intervjuer av pedagoger och barn, samt obser-
vationer. Vi valde att utföra undersökningarna på två olika förskoleavdelningar av 
praktiska skäl. Vi har förberett, genomfört, bearbetat och analyserat vårt resultat från 
förskolorna för att nå fram till vår diskussion och våra slutsatser.  
 
Resultat 
Pedagogerna i studien tycks vara medvetna om att barnen behöver ha större inflytan-
de över vardagen i förskolan, och det framkommer att barnen också önskar det och 
ibland känner sig maktlösa. En orsak är att mycket i verksamheten är styrt och regle-
rat vilket varken pedagoger eller barn kan påverka. De flesta pedagoger upplever att 
då de provat att ha ett mer tillåtande klimat har tillvaron blivit avsevärt lugnare.  
 
Slutsatser 
Respondenternas syn på arbetet med barns medinflytande, samt synpunkterna som 
framkommer i relevant litteratur, pekar på svårigheterna att kombinera barnens be-
hov och rätt till medinflytande i förskolan enligt styrdokumenten, och vad som är 
praktiskt genomförbart. Här kan vi se att förskolans engagemang och förutsättningar 
påverkar, men även pedagogernas intresse, vilja, förmåga och kunskap om både bar-
nen och innehållet i styrdokumenten. 
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1. INLEDNING   
För de flesta människor är det nog viktigt att kunna påverka sitt liv och känna 
struktur, trygghet och glädje i tillvaron. Att ha inflytande i vardagen både på fritiden, 
i yrkeslivet och i förskola och skola menar vi är en avgörande faktor för att individen 
ska må bra och kunna motivera sig till fortsatt utveckling. Denna studie kommer att 
beröra barns medinflytande i förskolans verksamhet därför att vi anser att det är av 
stor vikt att redan de yngsta barnen tidigt får uppleva och förstå vad demokrati och 
medinflytande innebär i deras värld. Därför är det också viktigt att pedagogerna kan 
sätta sig in i barnets perspektiv. Den demokratiska grund som förskolan vilar på är en 
viktig del i verksamhetens vardag och en förutsättning för att intentionerna i FN:s 
barnkonvention samt läroplanen för förskolan (hädanefter förkortad till Lpfö98) ska 
kunna uppfyllas. Att barnen så små de är, har inflytande över sin vardag och sina liv, 
är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle som strävar efter hållbar utveckling. I FN:s 
barnkonvention (2008) uttrycker man att varje barn i världen har rätt att utvecklas 
och kunna uttrycka sin mening i saker som rör det. Alla barn har rätt att tänka fritt 
och bli respekterad som den person han eller hon är, oavsett religion, kultur och så 
vidare. All undervisning som barnet genomgår, vilket vi även anser berör förskolans 
verksamhet, ska förbereda barnet inför sitt liv, utveckla respekt för mänskliga rättig-
heter, förståelse, fred samt tolerans och vänskap mellan människor (artikel 6, 12-15, 
28-29). I Lpfö98 framgår det att förskolan som verksamhet ska se till att barnen som 
vistas där tillägnar sig vårt samhälles demokratiska principer. Barnen ska uppleva 
och lära sig vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär och alla barn ska få möjlig-
het att utveckla sin förmåga till att uttrycka sina åsikter, samt respekteras för det. Vad 
medinflytandet innebär i förskolans verksamhet upplever vi är att ta tillvara och stöd-
ja de intressen och behov som barnen har och ger uttryck för. Det innebär även att 
tydliggöra och medvetandegöra barnens meningsskapande och ansvarsutveckling.  
 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur pedagoger och barn upplever bar-
nens medinflytande och medbestämmande i förskolan. Vi valde att undersöka peda-
gogernas tankegång kring barns medinflytande och medbestämmande, samt även vil-
ka teorier dessa resonemang utgår från. Vi anser att det är angeläget att ta reda på vil-
ken uppfattning barnen har om inflytande och medbestämmande. Därutöver var det 
av stor vikt att observera verksamheten för att kunna bilda oss en uppfattning om 
medvetenheten kring delaktighet och medinflytande, det vill säga hur verkligheten 
stämmer överens med vad pedagoger och barn sagt om densamma. Enligt Stukát 
(2005) och Løkken och Søbstad (1995) är ett av forskningens grundsyften att kunna 
se, upptäcka och peka på mönster som kan utveckla något i positiv riktning. På det 
sättet kunde vi utveckla vår egen medvetenhet och kunskap i lärarrollen rörande 
medinflytande inom framförallt förskolans verksamhet.  
 
Vi har valt att benämna de vuxna i förskolans verksamhet som pedagoger, oavsett om 
de är barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare eller lärare för tidigare år. Vi vill 
här påpeka att alla pedagoger som deltar i studien har relevant utbildning för arbete i 
förskola och skola. Det har för det första sin grund i att ordet pedagog baseras på sin 
betydelse att den vuxne är en ledsagare för barnen (Lpfö98, Åberg & Lenz Taguchi 
2005) vilket innebär att den vuxne inte enbart finns i verksamheten för att regelrätt 
lära ut något till dem. I förskolan är omsorgen en mycket stor del av vardagen, varför 
vi anser att ordet pedagog passar bäst när vi skriver om de vuxna i personalstyrkan. 
För det andra har vi inte för avsikt att beröra frågor kring pedagogernas utbildningar 
och kompetenser därför att det inte ingår i vårt syfte eller i våra forskningsfrågor för 
den här studien. De personer, både pedagoger och barn, som blir intervjuade i studi-
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en kallar vi för respondenter (Løkken & Søbstad 1995). Då en av de undersökta för-
skoleavdelningarna arbetar Reggio Emilia-inspirerat har det varit viktigt att även ta 
del av den filosofin. Vår studie beaktar inte aspekter som rör genus eller barn i behov 
av särskilt stöd därför att studien då skulle bli alltför omfattande. Dessa aspekter in-
går inte heller i våra forskningsfrågor eller i vårt syfte, varför det istället kan inspirera 
till fortsatta och fördjupade studier i ämnet. En viktig del i den tidigare forskningen 
kring barns medinflytande och delaktighet utgörs av Elisabeth Arnérs forskning 
(2006) kring barns medinflytande i förskola och skola, varför vi valt att referera till 
hennes senaste avhandling i ämnet. 
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor       
Vårt syfte var att undersöka hur barn mellan 3-5 år och deras pedagoger upplever 
barns medinflytande och delaktighet i förskolan. Våra forskningsfrågor är:  
 

• Hur ser barnens medinflytande ut i förskolan?  
• Hur ser pedagoger och barn på barnens medinflytande i förskolan?  
• Hur skiljer sig barnens och pedagogernas uppfattningar om medinflytande åt i 

de två förskolor vi har undersökt? 
 
1.2 Begreppsdefinitioner  
Nyckelorden i denna studie är demokrati och medinflytande, och vi har tagit vår ut-
gångspunkt i följande definieringar av begreppen: ”Demokrati är ett nödvändigt vill-
kor och en förutsättning för individens utveckling på så sätt att det är själva deltagan-
det som skapar intresserade och självutvecklande individer (s 41).” (Andersson 1993, 
refererad i Selberg 2001, s 35). Begreppet medinflytande är enligt Arnér (2006) ett av 
många begrepp som rör en individs rätt att kunna påverka sin tillvaro. Selberg (2001) 
samlar flera olika definitioner av inflytande i sin studie. Hon nämner bland annat 
Skolkommittén från 1996 som påpekar att elever ska ha inflytande då det är en mäns-
klig rättighet samt att det ingår i skolans uppdrag att fostra demokratiska medbor-
gare. Det är också en förutsättning för lärande. Arnér (2006) betonar att begreppen 
medinflytande och delaktighet inte innebär samma sak, vilket vi instämmer i. I Lpfö-
98 framgår det tydligt att barns inflytande i förskolan är en central del i dess vardag 
och att ett demokratiskt förhållningssätt ska ligga till grund för hela den pedagogiska 
verksamheten. Det innebär främst att barnen på så sätt får möjlighet att utveckla sin 
personlighet och förståelse för det egna ansvarstagandet. 
 
2. LITTERATUR       
I detta avsnitt har vi strävat efter att belysa den forskning och de teorier som varit re-
levanta för vårt syfte och för den kontext i vilken våra undersökningar skett, det vill 
säga inom förskolans verksamhet. Vi har valt att i tidigare forskning utgå ifrån Arnérs 
avhandling från 2006 därför att det är en nyligen genomförd studie kring barns och 
pedagogers erfarenheter och uppfattningar om barnens medinflytande i just försko-
lan. Det har enligt Arnér tidigare inte förekommit mycket forskning kring detta rör-
ande förskolebarnen varför vi ansåg att denna avhandling var självskriven för be-
handling i vår studie, och hon är vår största primära källa. Därtill har vi behandlat lit-
teratur där författare har skrivit om sin egen forskning. Här nämner vi Arnér och 
Tellgren (2006), samt Selberg (2001) som båda har bedrivit forskning kring elevers 
medinflytande i förskola och skola. Här fann vi relevanta uppgifter med avseende på 
förskolan varför vi ville ta med denna i studien. Vi ville också kort redogöra för den 
historia och de teorier som ligger bakom dagens förskoleverksamhet, och vad som 
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har påverkat vår tids läroplan för förskolan. Detta för att nå en förståelse och helhets-
syn på förskolans komplexa verksamhet.  
 
2.1 Tidigare forskning 
Elisabeth Arnér är en svensk forskare som ingående studerat hur barns medinflytan-
de och meningsskapande ser ut i förskola och skola. I hennes avhandling från 2006 
undersöker hon hur pedagogerna ser på barns möjligheter till inflytande i förskolans 
vardag. Hennes huvudsyfte var att undersöka resonemanget kring barns inflytande i 
förskolan och om det uppfattas som ett problem eller en möjlighet för de vuxna i 
verksamheten. Undersökningen pågick under två års tid och bestod av observationer, 
samtal, diskussioner och reflektioner med förskolepersonal. Genom sina teoretiska 
kopplingar har Arnér kommit fram till att arbetet kring att öka barns medinflytande i 
förskolan innebär ett förändrat förhållningssätt för personalen, vilket är en tidskräv-
ande process. Det gäller för pedagogen att våga se på verksamheten med nya ögon, 
att våga stå för sin åsikt och sitt förhållningssätt gentemot kollegor och inte minst de 
sedan lång tid befästa traditionerna som finns inom förskolans verksamhet. Detta på-
verkar barns reella inflytande och meningsskapande i förskolan menar Arnér och slår 
samtidigt fast att detta även gäller vuxnas lärprocess för att kunna förändra sitt för-
hållningssätt. I studien fick medverkande pedagoger bland annat som uppgift att för-
söka svara ja istället för nej i större utsträckning när barn frågade dem om något. Ef-
ter en tid skulle pedagogerna utvärdera sin insats och de var enligt Arnér rörande 
överens om att det blivit en positivare och lugnare stämning bland både dem själva 
och bland barnen när klimatet blev mer tillåtande.  
 
2.2 Teoretisk bakgrund 
Dewey (1999) ansåg att kommunikation med omgivningen leder till att erfarenheten 
blir såväl förändrad som utvecklad. Han menade att för att lärare, elever, föräldrar 
och barn ska kunna ingå i en social grupp i realiteten, bör de föra någon slags kom-
munikation i vilken de tar hänsyn till varandras känslomässiga och mentala resurser, 
och varandras samtycke. Dewey påtalade vidare att det är genom bland annat kom-
munikation som attityder formas och utvecklas. Dewey (2004) ansåg att läraren inte 
allt för tidigt skulle introducera ämnen som barnen inte kunde relatera till. Detta be-
roende på att dessa ämnen inte har något samband till barnens sociala liv. Han beto-
nade att skolans ämnen skulle utgå från barnens egna erfarenheter och att konstruk-
tiva aktiviteter skulle ligga till grund för barnens sociala utveckling. Dewey var av 
åsikten att utbildning var sociala processer vilka skulle utgå från barnens erfarenhe-
ter hemifrån. Han ansåg också att barnen, genom att konstruktivt delta i en aktivitet 
och därigenom bidra till ett resultat, kunde ta ansvar och göra lämpliga bedömningar. 
Vidare menade han att olika kunskapsprinciper är abstrakta och att de endast blir 
konkreta genom att barnen lär sig konsekvenserna av dessa principer när de omsätter 
dem i praktiken. Att barnen har ett naturligt intresse för att samtala och kommunice-
ra, för att undersöka och förstå, för att tillverka och konstruera, samt att uttrycka sig 
konstnärligt var något som Dewey uttryckte. Framför allt betonade han att barn har 
fantasi som stimulerar dem att konstruera. Vidare menade han att motoriken utveck-
las före sinnesutvecklingen  
 
Upplysningsfilosofen Rousseau (1977) ansåg att barn lär genom sina handlingar och 
dess konsekvenser, såväl positiva som negativa. Detta skulle vara mer betydelsefullt 
än att läraren skulle tala om för eleven hur denne skulle göra och varför ansåg han ef-
tersom barnet lär sig mer av sina egna framgångar och misstag än av lärarens förma-
ningar. Rousseau betonade att alla måste uppleva motgångar för att verkligen kunna 
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uppskatta framgång, och han hävdade också att läraren inte bör försöka påskynda 
barnets utveckling utan istället bemöta barnet i enlighet med dess ålder. Detta efter-
som barnet inte skulle vara mottagligt för kunskaper och lärdomar som det inte var 
mogen för. Rousseau ansåg att läraren skulle fostra barnen och vara en slags handle-
dare som skulle påvisa den praktiska meningen med det som barnet behövde lära sig. 
Han menade även att det var av stor vikt att öva sinnenas känslighet och förnimmel-
ser då det är genom sinnena barnen får sina första intryck och därigenom också sina 
första kunskaper. Rousseau påpekade att det är genom praktiska handlingar som bar-
net inhämtar sina bästa kunskaper, inte genom teoretiska studier.  
 
Piaget (1976) menade att läraren bör uppmuntra barnen att använda sin egen aktivi-
tet. Därför bör läraren låta dem utforska, konstruera, experimentera och diskutera. 
Piaget menade även att barnen når kunskaper och utvecklar sin förståelse genom 
egen aktivitet och konkreta erfarenheter. Den intellektuella utvecklingen sker därför i 
samband med den känslomässiga, den sociala, samt den moraliska utvecklingen me-
nade han. Piaget ansåg att barnets utveckling sker i olika stadier och att denna ut-
veckling inte ska påskyndas. Han menade även att barnet inte kan förstå resultatet av 
ett experiment om barnet inte själv får utföra det på eget initiativ. Om lärandet en-
dast sker på lärarens villkor uppnår barnet inte en fullständig förståelse för innebör-
den av de olika processerna slog han fast.   
 
Friedrich Fröbel anses vara den som lade grunden till dagens förskola och dess verk-
samhet konstaterar Gedin (1995). Den fria leken, skapande verksamhet och samlin-
gen i vilken barnen och förskolepersonalen sitter tillsammans i en ring på golvet, är 
exempel på Fröbels pedagogik. Han menade att barnen var som sköra plantor och an-
såg att barnen inte krävde någon hård disciplinering, vilket annars var den gängse 
uppfattningen. Han menade att barnens utveckling följde vissa stadier och att alla 
barn i grunden är goda när de föds. Fröbels åsikt var att om barnen var besvärliga i 
förskolan och skolan skulle barnen tillåtas gå tillbaka till sin naturliga utvecklingsnivå  
och därigenom låta progressionen fortgå från detta stadium. Enligt Fröbel var barnen 
inte underordnade de vuxna, utan de vuxna skulle istället leva med barnen och ut-
vecklas tillsammans med dem. Gedin påpekar att Fröbel, liksom Rousseau, betonade 
att barnet föds med vissa kompetenser och att de bäst utvecklades i en miljö av frihet 
och kärlek.  
 
En relativt ny pedagogik som kallar sig Liten Lär, bedriver en slags undervisande för-
skola i Sverige sedan 1988 (Gedin 1995, Liten Lär 2008). Liten Lär benämner sig som 
småbarnsskola och enligt Gedin var detta en reaktion mot 1970-talets pedagogiska 
verksamhet som grundaren av Liten Lär ansåg var flummig. Inom Liten Lär undervi-
sas elever från tre år och uppåt och alla barn har lektioner i sina klassrum, även om 
de yngsta barnens lektioner är kortare än de äldre barnens. Liten Lärs grundare, 
Strömbom, anser att pedagogerna bör vara positiva och varma människor som ser 
barnen och ställer höga krav. Kärlek, Krav och Konsekvens är de tre K: na, vilka 
Strömbom menar är den basala grunden i Liten Lärs pedagogik (Gedin 1995, Liten 
Lär 2008). Pedagogiken bygger på människans stegvisa utveckling, dess livsvillkor 
och behov, och människans funktioner såsom motorik, språk och kreativitet. Vidare 
anses det att alla barn som är jämngamla utvecklas i samma takt förutsatt att de får 
lämplig stimulering (Liten Lär 2008). På en Liten Lär-småskola är alla lektioner noga 
planerade, detta för att det inte ska finnas utrymme för improvisation (Gedin 1995). 
Liten Lär anser att styrda lektioner och noggrann planering ger barnen trygghet, och 
man menar att leken är en slags avkoppling som såväl barn som vuxna ägnar sig åt. 
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Leken är viktig eftersom den stimulerar och förbättrar kunskaper, samt frigör fanta-
sin, men barnen får ägna sig åt organiserad lek. Den fria leken är hänvisad till raster-
na. Liten Lär anser att om barnen får göra som de vill spåras deras personlighetsut-
veckling ur. Strömbom menar att barnen enbart gör sådant som de anser är roligt om 
de får välja själva, och i sådana fall gör de ingenting som verkar svårt. Detta innebär 
att deras utveckling blir lidande eftersom personlighetsutvecklingen kräver svårighe-
ter och motstånd för att utvecklas. Strömbom menar att barn inte föds med de basala 
kunskaper de behöver och att kunskaperna därför måste överföras från de vuxna 
(Gedin 1995).  
 
Tankarna inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia har skakat om det traditio-
nella sättet att se på kunskap och lärande menar Dahlberg och Åsén (i Forssell 2005). 
Av tradition har alla olika delar inom det pedagogiska arbetet hållits åtskilda menar 
författarna, men idag strävar vi efter att sammanföra de olika möjligheter, uttryck, 
egenskaper och förmågor som finns inom lärande och kunskap. Dahlberg och Åsén 
framhåller även att en viktig utgångspunkt inom Reggio Emilia är att barnen får till-
tro till sin egen förmåga genom att få möjlighet att öva sig genom många olika ut-
tryckssätt som till exempel bild, drama, musik, matematik, tal och skrift. Då barnen 
på det här sättet också utvecklar sitt sätt att tänka och handla i samspel med andra, 
tillägnar de sig också medvetenhet och makt över den egna lärprocessen. Enligt Reg-
gio Emilia Institutet (2008) har dess grundare Malaguzzi en gång uttryckt att begrep-
pen utforskande och delaktighet bäst sammanfattar verksamheten inom Reggio Emi-
lia. Det är en verksamhet som ständigt förnyar sig för att anpassa sig till det som sker 
i vår värld idag och ge de bästa förutsättningarna för barnen inför framtiden. Att man 
bejakar subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en genuin tro på att man kan 
bekräfta barnens individualitet och rättigheter, är något som så småningom kan för-
ändra världen i en allt mer demokratisk riktning (Reggio Emilia Institutet 2008). 
Malaguzzi förde ständigt fram tankarna om barnens rättigheter som fullvärdiga med-
borgare, och han såg förskolan som både skapare och bärare av grundläggande vär-
den och förskolan som en del av ett större demokratiprojekt (Dahlberg & Åsén i 
Forssell 2005). Dahlberg och Åsén framhåller att man inom Reggio Emilia utvecklat 
några centrala ledord som utgör grunden i verksamheten: reflektion, dialog, lärande 
samtal, utforskande arbetssätt samt delaktighet och som demokratiprojekt.  
 
2.3 Barnperspektivet och barnets perspektiv 
Genom att pedagogen hela tiden observerar och iakttar vad barn gör och varför, och 
kontinuerligt reflekterar över det, lär sig den vuxne att se på tillvaron i ett barnper-
spektiv konstaterar Pramling Samuelsson och Lindahl (1999). De beskriver även vad  
pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner anser om detta, och enligt 
honom finns det vissa människor som har större fallenhet än andra att kunna förstå 
och sätta sig in i andras perspektiv och för dem är det naturligt lättare att sätta sig in i 
barnperspektivet. För att kunna möta upp de mål som finns i Lpfö98 är det viktigt att 
varje pedagog ställer sig frågor om hur miljön kring barnen är och att inse att barn 
befinner sig i ett ständigt lärande eller i ständig utveckling. Pedagogens viktiga upp-
gift är genom sin kunskap och erfarenhet att kunna stödja barnet på sin första väg ge-
nom livet menar författarna. 
  
Arnér och Tellgren (2006) konstaterar att det är en förutsättning att vuxna kan inta 
ett barnperspektiv, och särskilt viktigt är det i förskolans verksamhet där barnen är 
små och där de i kombination med hemmen lär sig grundläggande egenskaper och 
förhållningssätt som de bär med sig hela livet. Hur pedagogerna ser på barnen, deras 
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kompetenser och deras tillvaro är avgörande för hur barnen utvecklas menar de. 
Arnér och Tellgren påpekar även hur viktigt det är för pedagoger att ta hänsyn till 
barnets eget perspektiv i sammanhanget. De menar att det inte rör hur vuxna tror att 
barn upplever tillvaron (det är barnperspektivet), utan hur just barnen själva ser sin 
tillvaro. Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) påpekar att en pedagog i förskolan 
för det första måste tycka om barn och vara intresserad av att vara tillsammans med 
dem, samt att pedagogen kan mycket om barns utveckling. Det handlar i stora drag 
om de motoriska, sociala och intellektuella egenskaper som hela tiden utvecklas hos 
barnen genom alla aktiviteter som förekommer i förskolan. De menar också att peda-
goger måste ha kunskap om att barn utvecklas på olika sätt och i olika takt, och att de 
ständigt lär i alla situationer. Det är därför viktigt att en pedagog vet vilka krav och 
förväntningar denne kan ställa på barnen. Att kunna se, respektera och möta upp 
barnets behov, dess avsikt, vilja och mål i vardagen är att kunna se på tillvaron i ett 
barnperspektiv och kunna agera därefter framhåller författarna. Torstenson-Ed 
(2003) anser att begrepp som barn, vuxen och de olika perspektivbegreppen flyter in 
i varandra och är svåra att särskilja om man överhuvudtaget ska göra det. Hon slår 
dock fast att barn och vuxna förutsätter varandra på alla plan. Så småningom blir 
barn vuxna och alla vuxna har varit barn. Det som skiljer oss åt menar Torstenson-Ed 
är att barnen ännu inte har varit vuxna och därför saknar en del av den erfarenhet 
som vuxna har. Dock har vuxna många gånger tappat en del av de förmågor de hade 
som barn. Torstenson-Ed menar att det är viktigt att vuxna funderar på detta och 
strävar efter att se på barn som människor och inte som några icke-vuxna. Arnér och 
Tellgren (2006) slår fast att det är genom samtal och dialog med andra människor 
man kan nå förståelse för varandra, och i förskola och skola är det nödvändigt för 
vuxna att samtala med barn för att nå det enskilda barnets perspektiv. Att öka sitt 
lärande, sin utveckling, sin kommunikativa och reflekterande förmåga, innebär att 
språket får en central plats, och genom språket kan omvärlden påverkas konstaterar 
Säljö (2000). Han menar vidare att för att bli en sociokulturell varelse som lär sig i 
samspel med andra i en ständigt pågående process hela livet, är det en förutsättning 
att lära sig att kommunicera. 
 
2.4 Barns inflytande i förskolan enligt Lpfö98      
Vikten av barns inflytande i förskolan märks i Lpfö98 först vid att begreppet har en 
egen rubrik. Barns inflytande är en stor del i den värdegrund som svensk förskola och 
skola vilar på. I Lpfö98 anges det att barn i så stor utsträckning som det är möjligt 
och efter förmåga ska börja ta ansvar för sina handlingar och för den gemensamma 
miljön i förskolan. Barnens egna behov och intressen som de kan ge uttryck för ska 
ligga till grund för utformningen av såväl miljön i förskolan som planeringen av den 
pedagogiska verksamheten (Lpfö98). De mål som anges är (Lpfö98, s 11):  
 
 Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö och 
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. 

 

Läroplanen framhåller också på pedagogernas roll och uppgift i verksamheten, vilket 
innebär att de ska respektera varje barn, dennes behov och intressen, åsikter och 
uppfattningar. Likaså ska pedagogen verka för att varje barn ska utveckla en förmåga 
att kunna och vilja ta ansvar för sin demokratiska rätt att utöva inflytande i försko-
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lans vardag. Att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamhe-
ten är ytterligare en viktig uppgift för pedagogerna. Att barnen även är med och ut-
värderar verksamheten och får säga sitt om hur något har utvecklat sig ingår också i 
pedagogens uppgifter enligt läroplanen.  
 
2.5 Skollagen 
Skollagen (2008) avser även förskolan och rörande denna verksamhet anges det att 
förskolans uppgift är att erbjuda barn både fostran och omvårdnad genom pedago-
gisk verksamhet. Här påpekas att den personal som arbetar inom förskolan ska ha ut-
bildning eller erfarenhet som innebär att barnens behov av omsorg kan tillgodoses, li-
kaså en god pedagogisk verksamhet. Förskolans verksamhet ska utgå ifrån varje 
barns behov.  
 
2.6 Vad innebär barns delaktighet och medinflytande i förskolan? 
De värden som gemensamt utgör den grund på vilken hela utbildningsväsendet i Sve-
rige vilar på sammanfattar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) i beg-
reppet demokrati. I förskolans verksamhet vistas många barn och pedagoger tillsam-
mans varje dag, och för att helheten ska fungera i enlighet med de lagar och regler 
som finns i Sverige, och enligt Lpfö98, är det viktigt att pedagogerna är goda förebil-
der för barnen och visar dem hur man beter sig i en demokrati. Det handlar till exem-
pel om hur man respekterar varandra, att man förstår varför konflikter uppstår, hur 
man löser dessa, och att alla människor är olika men lika mycket värda ändå. Speci-
fikt för förskolans och skolans verksamheter handlar demokratiarbetet enligt Pram-
ling Samuelsson och Sheridan (1999) om att barn och vuxna tillsammans ska komma 
överens om regler och hur samvaron ska fungera för att alla ska må bra. En viktig as-
pekt i detta rör delaktighet och medinflytande, där barnen till exempel ska vara del-
aktiga i att välja visst innehåll eller uttrycksformer i verksamheten, samt kunna välja 
olika aktiviteter och material menar de. Författarna betonar detta så här (s 38): ”Det 
är när barns egna åsikter respekteras, då de får ta ansvar och är delaktiga i beslutsfat-
tande processer, som de utvecklar förmågan att förstå och handla efter demokratiska 
principer”. Ett exempel som tydliggör barns första kontakt med demokratiska värden 
rör till exempel ett litet barn som själv får bestämma om det vill äta morötterna eller 
inte under den måltid detta serveras anger samma författare. Dessa pekar på att just 
måltiden i förskolan är ett bra tillfälle för barn och vuxna att umgås och utveckla 
barns respekt för andra människor och hur man agerar tillsammans.  
 
Att växa upp i och lära sig hur världen fungerar genom demokratiska principer och 
värden, är något som gynnar både individen och samhällets välfärd menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). Pedagogen i förskola och skola måste kunna se sa-
ker ur både barnets och samhällets perspektiv och ha kunskap om varför detta är vik-
tigt. Författarna betonar att detta är ett av förskolans främsta uppdrag. För att kunna 
fostra barn till demokratiska individer är det en förutsättning att barn redan som små 
i förskolan upplever medinflytande genom att de kan vara med och påverka i verk-
samheten menar de. Det är lätt att förväxla och blanda ihop vissa begrepp rörande 
demokrati i förskola och skola påpekar Arnér (2006). Hon anser att begreppet inflyt-
ande innebär att barnen i förskolan ges möjlighet att påverka sin vardagliga tillvaro, 
och att pedagogerna därmed kan utveckla sin planering utifrån barnens idéer. Be-
greppet delaktighet innebär däremot att barnen tar del av något som andra redan har 
bestämt. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att pedagogernas utma-
ning är att kunna utgå från barnets perspektiv samtidigt som samhällets perspektiv 
ska beaktas genom bland annat de mål som finns i Lpfö98. Pramling och Asplund 
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(2003) beskriver barns perspektiv på så sätt att vuxna genom det kan sträva efter för-
ståelse för saker som upptar barns värld. Barn och vuxna kan därför, genom att inta 
varandras perspektiv, mötas så att samspel och kommunikation utvecklas på alla 
plan. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) pekar på barns delaktighet som även 
den leder till reflektion och förståelse för det egna lärandet. Det är med andra ord vik-
tigt att ta barnens perspektiv och erfarenheter på allvar betonar de. En förutsättning 
för vuxna att komma nära barnets perspektiv är att helt enkelt samtala med barn slår 
Arnér och Tellgren (2006) fast, och de konstaterar att barn idag dessvärre inte verkar 
vara vana vid att vuxna ägnar tid, speciellt ostörd tid, åt just dem. Författarna funde-
rar kring vilka möjligheter barn egentligen har idag till att överhuvudtaget uttrycka 
sina upplevelser, tankar och erfarenheter med andra vuxna i förskola och skola. De 
påpekar att vuxna ofta företräder barnen och det de tror är barnets perspektiv när de 
exempelvis uttalar sig om barnets bästa.  
 
Arnér och Tellgren (2006) anser att det är dags att vuxna börjar respektera barnets 
många gånger komplicerade liv och mångfacetterade tillvaro, och ta ställning till och 
våga prova lösningar på problem de möter i samråd med barnen. De slår fast att det 
gäller att erkänna barnets kompetens och att det är mycket viktigt att alla vuxna kring 
barnen lär dem redan i tidig ålder vad demokrati, delaktighet och inflytande innebär i 
realiteten. Arnér och Tellgren påpekar att vuxna ofta uttrycker att barn ska uppfost-
ras till självständigt tänkande individer, men är vuxna verkligen beredda att lyssna på 
barnen och välkomna deras inflytande i vardagen? Många barn tar helt enkelt för gi-
vet att vuxna är de som ska bestämma eftersom deras tillvaro präglas av ett sådant 
förhållningssätt. Om barn inte får vara med och bestämma, ha medinflytande, då kan 
de inte heller utvecklas till de självständiga och ansvarsfulla vuxna vi önskar att de 
blir i framtiden, ett mål som de påpekar anges i Lpfö98. Arnér och Tellgren menar att 
pedagoger skulle kunna lära sig mycket av barnen om dessa bara tog sig tid att samta-
la och reflektera med dem i större utsträckning än vad de gör idag. Pramling Samu-
elsson och Sheridan (1999) belyser att barns delaktighet och inflytande är en grund-
förutsättning för deras utveckling och något som därför står i fokus i förskolans verk-
samhet.  
             
Gunvor Selberg (2001) har forskat kring elevers inflytande i skolan och genomfört ett 
flertal studier kring detta. Hon redogör utöver sin egen forskning för vad andra for-
skare har kommit fram till i liknande studier. Här framkommer det att elevens inflyt-
ande i skolan är en mänsklig rättighet därför att det ingår i skolans demokratiska 
fostran och utgör en förutsättning för lärandet (Skolkommittén 1996, refererad i Sel-
berg 2001). Elevernas inflytande är en samlevnadsform i hela skolans verksamhet 
och ska därför inte begränsas till ”några speciella beslutsorgan” i skolan och bör där-
för få större inflytande i sin vardag menar Ekholm (1976, refererad i Selberg). Ekholm 
och Lindvall (1991, refererad i Selberg) påpekar att eleverna måste få mer makt i sko-
lan för att de ska kunna lära sig hur ett demokratiskt samhälle fungerar, och inte bara 
få besluta om var de ska sitta placerade i klassrummet. Selberg (2001) kommer slutli-
gen fram till att elever i skolan ofta upplever att de inte får vara med och bestämma 
över vad de ska göra, och att det är något som därför inte främjar deras studiemotiva-
tion, vilket är allvarligt i ett samhälle som anser sig vara demokratiskt.  
 
Orlenius (2001) menar att individens frihet är ett av de grundläggande värden som 
anges i läroplanerna. Individens frihet är något som ofta anses självklart och vars be-
tydelse det sällan reflekteras över. Orlenius anser att läroplanerna är politiska doku-
ment som reflekterar samhället och menar vidare att läroplanernas formuleringar är 
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en konsekvens av den samtida samhällsdebatten. Enligt Orlenius bör läroplanerna 
skrivas på ett sådant sätt att de öppnar för tolkningar, vilket förvisso innebär att det 
kan medföra svårigheter att omsätta dessa skrifter i praktiken. Åberg och Lenz Tagu-
chi (2005) menar att pedagogens barnsyn och kunskapssyn är sammanlänkade. De 
påvisar att enligt Lpfö98 ska verksamheten utgå från barnens kunskaper, tankar och 
intressen. Författarna anser att i och med denna formulering kan pedagogerna inte 
längre agera kunskapsförmedlare, utan bör istället ge barnen de verktyg de behöver i 
deras kunskapsutveckling. Pedagogerna bör även känna lust och vilja att lära sig nya 
kunskaper i samspel med barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar att peda-
gogernas barnsyn är grunden i den pedagogiska verksamheten. Om pedagogerna an-
ser att barnen är kompetenta bemöter de barnen på ett annat sätt. Om verksamheten 
utgår från barnen och deras erfarenheter blir barnen nyfikna och intresserade och de 
ställer dessutom meningsskapande frågor anser författarna. De menar också att Lpfö-
98 beskriver förskoleverksamhetens etiska grund, i vilken det bland annat framgår 
att ett demokratiskt förhållningssätt skall vara en basal del av verksamheten. Åberg 
och Lenz Taguchi påpekar att det åligger pedagogerna att konkretisera värdegrunden. 
Ett tillvägagångssätt för att konkretisera demokrati på förskolan är att tillåta barnen 
att ge uttryck för sina tankar och åsikter menar de, och denna metod medför även att 
barnen lyssnar på de andra barnens tankar och åsikter.  
    
Arnér och Tellgren (2006) påpekar att pedagoger ofta tycks sträva efter eller snarare 
sikta mot något som barnet ska bli, och inser inte att det då blir ett hinder för barn 
och pedagoger att mötas i det samspel som pågår just här och nu. Förskola och skola 
måste betrakta barn som medvetna människor slår Torstenson-Ed (2003) fast, vilket 
även Arnér och Tellgren betonar i sin forskning. Att kunna se saker ur olika perspek-
tiv är något som människor i allmänhet anser vara viktigt och som de flesta förutsät-
ter att andra kan. En förutsättning för att pedagogerna ska kunna förstå och stödja 
andra i olika situationer innebär att de kan sätta sig in i den andres situation, menar 
de. Detta är något som är mycket viktigt i förskolan i arbetet med de yngsta barnen 
anser Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) och här framgår det att pedagogerna 
måste kunna se saker ur ett barnperspektiv. Alla människor, oavsett om man är barn 
eller vuxen, upplever samma sorts känsla och tillfredställelse när de känner att de är 
förstådda. De upplever även samma sorts frustration om de inte blir förstådda. ”När 
man blir förstådd växer man som individ” (s 24), och det gäller människor i alla åld-
rar. Att bli förstådd berör två viktiga punkter anser Pramling Samuelsson och Lin-
dahl: känslor och tankar. Detta är grundläggande aspekter som formar människans 
personlighet genom hela livet, därför är det viktigt att pedagoger i förskolan vet vad 
de gör och varför när de arbetar med de yngsta barnen (Pramling Samuelsson & Asp-
lund Carlsson 2003).  
  
I en intervju i tidskriften Förskolan skriver Claesdotter (2008) om Arnér som påpe-
kar hur viktigt det är att barn tycker att vardagen i förskolan är intressant och me-
ningsfull, och att det är detta som ska styra verksamheten. Arnér påpekar vikten av 
att barn har ett reellt inflytande och att det är helt avgörande för arbetet med barns 
inflytande att pedagogerna kan ta pedagogisk ställning för barnen och stå för det in-
för arbetskamraterna. Det krävs mod av pedagogerna för att stå upp för sina överty-
gelser gentemot kollegorna menar hon, och anger att det enligt Lpfö98 är pedagoger-
nas ansvar att barnen kommer till tals i verksamheten. Att arbeta med barns ökade 
inflytande i förskolan innebär att pedagogerna måste våga stå för sin åsikt, men även 
våga förändra den då det behövs menar hon. Att samtala och reflektera tillsammans 
även med barnen utgör grunden för att kunna förändra sitt arbetssätt. ”Det krävs en 
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ansträngning för att kunna hålla pedagogiska tankar vid liv” (Claesdotter 2008, s 30) 
uttrycker Arnér i intervjun, och betonar hur viktigt det är att också informera vikarier 
om hur man arbetar med detta i arbetslaget så att arbetet hela tiden hålls vid liv.  
 
3. METOD   
3.1 Forskningsstrategi   
Vi valde ett kvalitativt forskningsperspektiv i vår studie på grund av dess djup och 
den tolkningsprocess som vi själva går igenom. Denscombe (2000) och Løkken och 
Søbstad (1995) framhåller hur viktigt det är att vara medveten om att forskarens jag 
(subjektiviteten) aldrig går att se bort ifrån i sådana här sammanhang. I en kvalitativ 
studie som denna har vi fått ta del av vardagliga erfarenheter och tankar för att skapa 
en förståelse för det vi ville ta reda på. Det är en process som kräver en medvetenhet 
hos forskaren om att det kan finnas fler giltiga förklaringar än den man själv har till-
ägnat sig menar Stukát (2005) och Denscombe (2000). Stukát påpekar att man ge-
nom ett kvalitativt perspektiv på sin forskning får en bredare bild av syftet än vid en 
kvantitativ studie. Han menar att detta beror på att man inte skiljer på de olika sam-
manhang och situationer som framträder i en kvalitativ studie. I vårt arbete har vi in-
spirerats av en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Med detta menas att vi sökt tol-
ka litteratur, respondenternas svar och våra observationer för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor och vårt syfte. Med hermeneutik menas tolkning av olika slags tex-
ter, med syfte att söka förklara författarens budskap med texten. Fenomenologi inne-
bär tolkande av en människas upplevelse av något (Stensmo 2007). Ambitionen med 
våra undersökningar var att göra ett nerslag i ett ögonblick i förskolans verksamhet 
för att se hur medvetenheten kring ett speciellt fenomen såg ut eller uttrycktes just 
där och då. Om forskaren är ute efter att se någon typ av mönster i sina undersöknin-
gar, exempelvis rörande beteenden och relationer, erbjuder en kvalitativ forsknings-
metod det nödvändiga djupet i forskningen slår Stukát (2005) och Løkken och 
Søbstad (1995) fast.  
 
Resultatet i en kvalitativ studie går inte att generalisera som i kvantitativa studier 
framhåller Denscombe (2000), eftersom resultatet i så hög grad beror just på vem 
som har tolkat informationen och hur datainsamlingsprocessen sett ut. För vår del 
har det inte varit meningen att kunna generalisera resultatet varför vi menar att en 
kvantitativ forskningsansats hade varit olämplig. Vi har också varit medvetna om den 
risk med kvalitativa studier som Denscombe beskriver. Han anger att det rör de upp-
gifter man fått fram genom sin datainsamling oftast är djupa och omfattande, och då 
finns det risk för att forskaren förenklar frågorna när det är dags att bearbeta uppgif-
terna. Vi har varit väl medvetna om vikten av att bortse från vår egen förförståelse 
och våra förutfattade meningar då ett fenomen undersöks. Detta var dock komplice-
rat eftersom vi haft vår praktik förlagd på dessa förskolor. I och med detta ansåg vi att 
vi hade en relativt god föreställning om hur det fenomen vi undersökte fungerade på 
de respektive förskolorna. Vårt syfte var att undersöka fenomenet grundligt och med 
öppna sinnen. Denscombe menar att inom kvalitativ forskning bör forskaren besitta 
förmåga att kontrollera sina attityder tillräckligt för att kunna bortse från dessa. Det-
ta eftersom undersökningen inte ska påverkas av forskarens egna förutfattade upp-
fattningar.  
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
Vi har undersökt två förskoleavdelningar vilka vi i arbetet benämner förskola A res-
pektive förskola B. Vi har valt att redovisa varje förskola för sig fram till och med re-
sultatet, därför att både urval och genomförande delvis skiljt sig åt. Därefter redovisar 
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vi undersökningarna som en helhet. Vi valde att både observera olika situationer och 
att intervjua barn och pedagoger i verksamheten för att kunna få svar på våra forsk-
ningsfrågor och uppfylla vårt syfte. Pramling Samuelson och Asplund Carlsson 
(2003) påpekar att just intervjuer med barn är en mycket viktig kunskapskälla för att 
utveckla en pedagogik som strävar efter att barnen själva ska förstå vad och hur de lär 
sig något. Det är av stor vikt hur den som intervjuar ställer sina frågor, men denne 
måste också kunna tolka och förstå det barnen säger menar de. Vi har intervjuat både 
barn och pedagoger och har sedan ställt det de sagt i relation till vad vi själva sett och 
tolkat under observationerna i studien. Därtill har vi knutit relevant litteratur, teorier 
och tidigare forskning.  
 
3.2.1 Observationer 
En tydlig förklaring av vad en observation i förskolan innebär uttrycker Løkken och 
Søbstad (1995) som att en sådan kan ge observatören en bra bild av hur förhållandet 
mellan barn och pedagoger ser ut. Detta kan i sin tur hjälpa forskaren att förstå olika 
aspekter av denna relation. Detta är en av anledningarna till att vi i studien har valt 
att göra både observationer och intervjuer med pedagoger och barn för att kunna nå 
svar på våra forskningsfrågor. Løkken och Søbstad förklarar begreppet reversalpers-
pektiv (utbytesperspektiv), vilket innebär att fokus sätts på de olikheter som barn och 
pedagoger upplever i samma situation. Pedagogerna ser saken ur ett vuxet perspektiv 
och troligen genom ett barnperspektiv, medan barnen själva ser saken ur just barnets 
perspektiv anger författarna. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna ta reda 
på hur verklighet och tankar överensstämmer i verksamheten ansåg vi att vi behövde 
börja med att observera barn och vuxna i interaktion med varandra för att sedan följa 
upp detta med intervjuerna. Stukát (2005) påpekar att det kan vara stor skillnad mel-
lan vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör, vilket är en intressant as-
pekt i forskningssammanhang. Den största fördelen med observationer enligt Stukát 
är att kunskapen hämtats direkt från sitt sammanhang och forskaren själv är ett mät-
instrument genom att denne ska tolka det som sker. Nackdelen är att observationer 
tar tid och kan vara svåra att genomföra i en komplex verksamhet samt att det bara är 
yttre beteenden man kan studera. Detta kan man dock komplettera med intervjuer 
och samtal menar Stukát, vilket vi har gjort i studien.  
 
Stukát (2005) beskriver att det finns olika observationsmetoder att använda sig av 
beroende på situationen. Det finns ostrukturerade/osystematiska observationer men 
även mer hårt strukturerade. I den sistnämnda pekar Denscombe (2000) på att det 
enbart är beteendet man tar reda på, inte avsikterna bakom. Att föra protokoll och lö-
pande text om vad som sker kallar Stukát för ostrukturerad observation. Däremot är 
en strukturerad observation knuten till en mall, ett särskilt kategorischema. Valet av 
metod beror på vad som ska undersökas. I vårt fall ville vi ta reda på hur barn och pe-
dagoger interagerar med varandra med barnens medinflytande i åtanke, varför vi 
fann att en osystematisk observation i kombination med en så kallad deltagarobser-
vation var den lösning som passade denna studie bäst. Enligt Stukát och Denscombe 
innebär en deltagarobservation att forskaren själv är en deltagare i situationen. För-
delarna med en deltagarobservation enligt båda författarna, är att man bibehåller den 
naturliga miljön i så hög grad som möjligt. Det vill säga att man som deltagare inte 
stör som man kanske skulle göra sittande tyst och iakttagande på en stol bredvid det 
som sker. Genom deltagarobservationer menar Denscombe att det blir möjligt för 
forskaren att kunna se saker i sina rätta sammanhang. En sådan observation låter 
forskaren nå ett djup snarare än bredd i studien menar han, vilket också är syftet med 
hela vårt arbete om barns inflytande.  
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Deltagarobservationens nackdelar enligt Denscombe (2000) och Stukát (2005) är att 
forskarens närvaro, hur den än gestaltar sig, kan störa den naturliga miljön i vilken 
studien sker. Forskaren kan också själv färgas av deltagandet och kan bli alltför invol-
verad i det som sker. Detta innebär att forskaren försummar att vissa företeelser bör 
observeras objektivt menar de. Denscombe (2000) använder sig inte av samma be-
grepp som Stukát vad det gäller observationer av olika slag. Däremot betonar 
Denscombe att varje forskare måste beakta att vars och ens individuella kompetens 
är en avgörande faktor för slutresultatet. Det rör forskarens egen förmåga att obser-
vera och att minnas, vilket är faktorer som utan tvekan påverkar den information 
som ska produceras och analyseras slår han fast. Han påpekar vikten av att i förväg 
veta vad man ska observera för att observationen ska bli så effektiv som möjligt för 
alla parter. Tiden är en aspekt som avgränsar observationen, likaså urvalet och plöts-
ligt oförutsedda händelser. Løkken och Søbstad (1995) pekar på hur viktigt det är att 
forskaren i förväg har tänkt ut hur han eller hon ska bete sig under datainsamlingen. 
I vårt fall innebar det huruvida vi alls skulle gå in i konfliktsituationer eller ta andra 
initiativ under perioden. Författarna betonar att detta är något som forskaren måste 
diskutera tillsammans med de berörda så att alla vet vad som gäller under den aktuel-
la perioden. 
 
3.2.2 Generellt om intervjuer  
Att intervjua någon i forskningssammanhang innebär att den information forskaren 
får ifrån respondenten ger ett djup som en observation inte kan ge betonar Løkken 
och Søbstad (1995). De uttrycker att man på så sätt kan gå bakåt eller framåt i tiden 
och föra fram erfarenheter som är relevanta för forskningssyftet. De menar att interv-
juer avser kommunikation människor emellan, vilket innebär att ingen intervjusitua-
tion är den andra lik. När någon ska medverka i en intervjusituation är det viktigt att 
det finns ett medgivande från personen i fråga att delta (Denscombe 2000, Stukát 
2005, Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). Om det rör barn är det därför nöd-
vändigt att få ett medgivande från barnet självt samt från föräldrarna innan man kan 
börja. Denscombe menar också att forskaren inte får hitta på eller lägga till något i 
respondentens svar, och vad respondenten svarar är också något som kommer att 
protokollföras och vara beständig information i sammanhanget. Vid intervjuer måste 
respondenten vara medveten om att det är forskaren som styr tillvägagångssättet un-
der samtalet och Denscombe menar att detta är en underförstådd överenskommelse. 
Enligt Denscombe föreligger det ett stort ansvar för intervjuaren då det gäller barnin-
tervjuer. Denscombe betonar att lyhördheten till respondenten i dessa är avsevärt 
viktigare än då det gäller pedagogintervjuer. 
 
I en kvalitativ forskningsmetod utgör intervjuer en stor del av det material forskaren 
ska analysera och dra sina slutsatser av (Denscombe 2000, Stukát 2005, Løkken & 
Søbstad 1995). Intervjuerna är i regel så kallade djupintervjuer där forskaren till en 
början ställer öppna frågor och respondenten besvarar dessa utifrån sin egen stånd-
punkt och sina erfarenheter. Detta leder vidare till en mängd följdfrågor med hänsyn 
till vad respondenten berättar om. Författarna menar att det är viktigt att intervjuns 
röda tråd inte frångås då kvalitativa intervjuer syftar till att forskaren ställer frågor 
om varför något är på ett visst sätt, samt vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom 
och så vidare. Det man frågar om måste ständigt relateras till syftet menar Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) i likhet med Denscombe och Stukát. Hur tillförlit-
ligt resultatet blir beror till största delen på hur forskaren tolkar både sina frågor och 
respondentens svar. I studien som vi genomför har det varit nödvändigt att kunna se 
olika perspektiv beroende på vem som har intervjuats. När pedagogerna intervjuades 
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var det viktigt för oss att se deras svar ur ett vuxet perspektiv och försöka förstå deras 
syn på barnperspektivet. När vi intervjuade barnen fick barnets perspektiv stå i fokus, 
något som Arnér och Tellgren (2006) trycker på som avgörande om man ska kunna få 
någon som helst relevant information från barn. 
  
Enligt ovan nämnda författare innebär en kvalitativ studie, som vår, att semistruktu-
rerade intervjuer passar bäst. Intervjuerna i vår studie kan därför anses vara semist-
rukturerade, vilket enligt Denscombe (2000) och Løkken och Søbstad (1995) bland 
annat innebär att forskaren är flexibel när det gäller innehållet i frågorna och de svar 
som kan tänkas uppkomma. Stukát (2005) beskriver att man med denna typen av 
struktur utgår ifrån ett visst antal frågor som utformas och ställs likadant till alla res-
pondenter. Därefter följs deras svar upp på ett individualiserat sätt. Intervjuaren kan 
med andra ord formulera frågorna på ett sådant sätt som denne anser vara lättast för 
respondenten att förstå. Denscombe menar att forskaren i semistrukturerade interv-
juer ska kunna låta respondenten få utveckla sina tankar mer utförligt vilket innebär 
att frågorna måste vara öppna. Det skulle i vår studie vara omöjligt att enbart ha 
strukturerade frågor i intervjuerna då dessa följer en strikt mall som ska besvaras på 
ett visst sätt för att passa forskarens intentioner. Denscombe talar här om förkodade 
svar som ska samlas in som kvantitativa data vilka ska gå att jämföras på ett kvantita-
tivt sätt. Helt ostrukturerade intervjuer vore heller inte lämpligt anser vi med tanke 
på att vi ville ta reda på vad barn och pedagoger anser om och tänker kring frågor 
som rör medinflytande i förskolan. Därför kunde inte frågorna vara hur öppna som 
helst, utan som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver det måste 
forskaren kunna styra innehållet trots en öppenhet mot respondenten. Stukát po-
ängterar att vilken struktur intervjuerna än har så kan man kalla dem för djupinterv-
juer så snart de är långa, öppna och innebär personliga svar.  
 
Att göra ljudupptagningar med till exempel bandspelare under intervjuer skapar en 
permanent och näst intill fullständig dokumentation av vad som sagts menar Dens-
combe (2000). Han påpekar att det som sagts lätt kan kontrolleras av andra forskare 
efteråt, men endast det som faktiskt är inspelat. Därtill påpekar han att ljudupptag-
ning inte tolkar något utan de lagrar bara informationen till forskaren som sedan ska 
tolka det som sägs. Vi har i denna studie beslutat oss för att endast spela in barn-
intervjuerna på ljudband. Detta beror på att vi ansåg oss kunna hinna med att an-
teckna det väsentliga med papper och penna när det gällde intervjuer med pedagoger, 
men däremot inte under barnintervjuerna. Genom att inta barnets perspektiv antog 
vi att det skulle vara betydligt svårare att hinna med att för hand anteckna allt som 
barnen kunde tänkas berätta om under intervjuerna. Detta trodde vi skulle bidra till 
att det skulle ha blivit svårt att på ett naturligt sätt ställa följdfrågor på det barnen be-
rättade. Att göra en ljudinspelning av varje barnintervju skulle därför ge oss den ver-
bala frihet vi tyckte oss behöva ha under själva intervjuerna, samt det underlag vi be-
hövde för att efteråt i lugn och ro kunna lyssna igenom och därmed sortera och analy-
sera det barnen sagt. I och med detta funderade vi också på hur spännande en bands-
pelare kunde vara för barnen. Arnér och Tellgren (2006) poängterar vikten av att bar-
nen får bekanta sig med bandspelaren och få tillfälle att höra sin röst inspelad på 
band innan själva intervjun påbörjas på allvar, så att nyhetens behag lägger sig och 
barnen lättare kan koncentrera sig på samtalet med den som intervjuar. Denscombe 
poängterar att ljudupptagningar i kombination med fältanteckningar är det vanligas-
te sättet att dokumentera data på, men att man måste vara varsam vid ljudupp-
tagningar. Detta är tankar som vi har tagit hänsyn till under de intervjuer vi gjort 
med barnen. Vi har varit medvetna om att respondenter vid intervjuer kan förtiga 
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viss information, eller att de kan hävda att forskaren har tolkat något på fel sätt eller 
att de helt enkelt tar avstånd ifrån vad de tidigare sagt, vilket även Denscombe 
nämner. Han menar också att detta är något man får räkna med när man intervjuar 
människor eftersom ingenting då kan bli helt och hållet objektivt. Också interv-
juarens erfarenheter spelar roll för tolkningen han eller hon gör, och det är något som 
man aldrig kan komma ifrån i forskningssammanhang slår Stukát och Denscombe 
fast. Det är helt enkelt en del i forskningen som man får acceptera menar de.  
 
3.2.2.1 Att intervjua barn 
För att kunna ta reda på vad barn tänker, tycker och upplever är det nödvändigt att 
intervjua dem menar Løkken och Søbstad (1995). Det är inte tillräckligt att observera 
barn för att se hur de kan tänkas uppleva olika saker konstaterar de. Genom att 
samtala med barn får vi vuxna möjlighet att titta på världen genom barnens ögon 
påpekar Arnér och Tellgren (2006). Men utan barnets vilja att samarbeta får vi inte 
veta något poängterar de i likhet med Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). 
Barn märker snabbt om den som intervjuar verkligen är intresserad av vad barnet har 
att säga, och det är viktigt att man har tänkt till som forskare och vet varför man har 
valt att intervjua barnen och att man har syftet klart för sig (Løkken & Søbstad). 
Innan intervjun startar är det avgörande hur trygg miljön känns för barnen menar 
Løkken och Søbstad i likhet med Arnér och Tellgren. De sistnämnda förordar att barn 
bör ha möjlighet att till exempel använda sig av papper och kritor för att kunna rita 
under tiden som intervjun pågår och när de ska fundera på vad de ska svara. Barn är 
olika och befinner sig i olika mognadsfaser varför man aldrig kan vara säker på vilka 
svar man får av dem. Att intervjua barn har snarare karaktären av ett ömsesidigt 
samtal menar Arnér och Tellgren samt Doverborg och Pramling Samuelsson. Att som 
forskare kunna inta barnets perspektiv är också avgörande för att kunna förstå bar-
nets tankevärld och hur de tolkar frågor och följdfrågor. Detta ställer naturligtvis krav 
på hur frågorna utformas menar Doverborg och Pramling Samuelsson. För att kunna 
ta reda på vad barn tänker och hur de funderar kring något måste frågorna ställas på 
ett sådant sätt att barnen inte kan svara bara ja eller nej, utan de måste tänka efter 
och förklara vad de menar. Författarna pekar också på vikten av att forskaren ändå 
kan styra intervjun så att denne får relevant information av barnen. Det är avgörande 
att vara lyhörd och följa upp barnens tankar och svar utan att låta sig svepas med 
alltför långt ifrån det syfte man ändå har med intervjun. Det är en svår balansgång att 
låta barnen associera fritt och samtidigt lära sig något och kunna dra egna slutsatser 
av vad han eller hon säger menar de. Arnér och Tellgren (2006) menar att de hellre 
benämner barnintervjuer som samtal för att barnen lättare ska känna att de får 
berätta om det som faller de in i sammanhanget. De får inte uppleva situationen som 
ett förhör. Att forskaren ger barnen respons på allt de säger är en förutsättning för att 
komma vidare anser de.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) talar om strukturerade samtal som det 
vanligaste sättet att intervjua barn. Det är viktigt att vara medveten om hur lättpåver-
kade barn är under intervjuer och samtal med vuxna. Doverborg och Pramling Samu-
elsson menar att barnet ofta vill försöka lista ut vad den vuxne vill ha reda på och kan 
därför ge sådana svar som barnet tror att den vuxne vill ha. Det behöver intervjuaren 
vara medveten om. De slår fast att just detta är det som i mångt och mycket skiljer 
barnintervjuer ifrån vuxenintervjuer. När det rör sig om att tolka vad barnen sagt 
under intervjun menar författarna att det inte går att bortse ifrån att tolkningen blir 
subjektiv. Varje forskare har sina referensramar och kunskaper med sig i ryggsäcken 
och tolkar därför det barnen säger på sitt eget unika sätt. Därför menar vi i likhet med 
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författarna att det är viktigt att i ett vetenskapligt arbete ge exempel på hur barnen 
tänkt genom att citera dem så att läsaren får en möjlighet att själv tolka vissa delar av 
intervjun. Det allra viktigaste i en intervjusituation är att barnet känner förtroende 
för den vuxne och att barnet känner att den vuxne faktiskt är intresserad av vad 
barnet har att säga. Detta är en förutsättning för att intervjun eller samtalet mellan 
barn och vuxna ska utmynna i något positivt för båda parter (Arnér & Tellgren 2006). 
Løkken och Søbstad (1995) menar att det är mycket viktigt för intervjuaren att vara 
lyhörd för vad barnet gör samtidigt som det berättar om något. Det kan ge viktig 
information när intervjuaren ska tolka informationen efteråt.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) pekar på många olika sätt att ställa frå-
gor på till barn, och att det till exempel kan vara bra att utgå ifrån något som barnet 
känner igen. Det kan vara en situation som forskaren frågar om och som gör att bar-
nets tankar kommer igång. Det är dock uppföljningen av barnens svar som är avgör-
ande för hur intervjun kommer att utveckla sig, och därmed också för hur relevanta 
svar forskaren får ifrån barnen uttrycker Denscombe (2000.). Doverborg och Pram-
ling Samuelsson menar att ju yngre barnen är desto viktigare är det att precisera sina 
frågor eftersom yngre barn har svårt att förstå övergripande frågor och vilket svar for-
skaren förväntar sig. Løkken och Søbstad (1995) betonar att det är extra viktigt att 
uppmärksamma innehållet i det barnen säger samt hur de upplever intervjun. Det är 
viktigt för att veta om de vill fortsätta eller avbryta menar de.  
 
3.3 Urval   
Vi genomförde två likadana undersökningar på två förskoleavdelningar på två olika 
förskolor. Detta på grund av praktiska omständigheter då vi själva inte bor i samma 
stad. De förskolor vi har gjort undersökningarna på kallar vi för förskola A och för-
skola B. Vi valde att avgränsa studien till att beröra de barn som är mellan 3-5 år där-
för att vi tror att de till skillnad från de allra yngsta barnen (1-2 år), kan ha någon 
sorts uppfattning om sitt eget inflytande och de torde också kunna ge oss svar på om 
de exempelvis tyckte om eller inte tyckte om en aktivitet och kunna svara på varför. I 
förskola A var barnen mellan 3-5 år, och i förskola B var barnen mellan 3-4 år. I stu-
dien var det viktigt att bestämma vilka individer som skulle ingå i intervjuerna och 
vilka observationer som skulle göras. Detta kunde vi påverka till viss del, men ändå 
inte fullt ut. Vårt urval var därför både subjektivt och tillfälligt på grund av att vi varit 
bekanta med miljö, personal och barn men inte kunnat råda över omständigheter 
som att vissa individer inte kunnat eller velat delta i studien (Denscombe 2000). 
Stukát (2005) påpekar att det är viktigt att få ett representativt stickprov i sin under-
sökning, vilket han förklarar med ett urval som ger en bild av en minipopulation ur 
vars resultat man sedan kan dra vissa slutsatser. Tiden för att genomföra datainsam-
lingen var relativt begränsad och det var första gången vi gjorde en så omfattande un-
dersökning. Därför resonerade vi precis som Stukát att då både tid och resurser ofta 
är små i forskningssammanhang står valet mellan att göra en enkätundersökning av 
till exempel hela förskolan, eller att välja ut några individer som ingår i  djupintervju-
er. Det sistnämnda lämpade sig bäst utifrån vårt syfte. Efter att ha observerat flera 
olika aktiviteter både inne och ute, insåg vi att inte alla dessa gav oss den information 
vi letade efter. Därför beslutade vi oss för att i studien redogöra för två av observatio-
nerna som vi ansåg relevanta, och som tydliggör den problemformulering vi har valt. 
Stukát påpekar att ett urval måste vara så representativt som möjligt för att nå ett till-
förlitligt resultat. Här vill vi än en gång påpeka att syftet med vår studie var att analy-
sera en ”ögonblicksbild” i respektive förskoleavdelning och dra slutsatser därur, lika-
så jämföra dessa. När det gäller kvalitativa studier som denna, där forskaren vill för-
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söka upptäcka mönster eller sätt att resonera kring något, då menar Stukát i likhet 
med Denscombe att antalet individer inte får vara för många då den djupare gransk-
ningen tar mycket lång tid. Om studien ska ingå i en uppsats är det viktigaste enligt 
Stukát att forskaren själv uppskattar arbetsinsatsen och resultatet som tillräckligt för 
uppsatsen. Den korta tiden för datainsamlingen innebar att vi inte kunde råda över 
exakt vilka individer som skulle ingå i studien. Vi erbjöd vissa individer att delta och 
de som sedan ville och kunde medverka utgjorde det underlag och det urval vi hade 
att arbeta med under våra undersökningar. 
  
3.3.1 Urval - Förskola A       
På denna förskoleavdelning arbetar man Reggio Emilia-inspirerat sedan några år till-
baka, vilket inte varit något som medvetet påverkat valet av förskola att utföra studi-
en på. Studien utfördes på en avdelning där det fanns tjugo barn i åldern 1-5 år, och 
fyra kvinnliga pedagoger varav en var resurspersonal. Tre av dessa pedagoger deltog i 
intervjuerna som gjordes enskilt, den fjärde önskade inte delta. De tre pedagogerna 
benämns med fingerade namn som inte återfinns på avdelningen varken hos barn el-
ler vuxna: Peggy, Jennifer och Ulla. På avdelningen fanns sjutton barn i åldern 3-5 år. 
Bland dessa barn var det elva som hade fått skriftliga tillstånd av sina föräldrar att 
medverka i studien (se bilaga 1). Av dessa elva barn återstod sju som det blev möjligt 
att intervjua. Det var således fyra barn som inte medverkade i intervjuerna vilket be-
rodde på att två av dem var sjuka under den tid som studien pågick, och de resteran-
de två barnen ville inte själva medverka. De sju barn som intervjuades bestod av fyra 
flickor och tre pojkar och de intervjuades enskilt. Ljudupptagning gjordes under varje 
barnintervju. De intervjuade barnen har fått fingerade namn som inte återfinns i 
barngruppen: Agnes, Bella, Calle, David, Ellen, Fredrik och Greta. Av de barn vars fö-
räldrar inte lämnat in skriftligt godkännande för medverkan i studien, var det ett par 
5-åringar som själva gärna hade medverkat i intervjuerna. Både intervjuaren och pe-
dagogerna fick då förklara att det inte var möjligt då godkännandet från deras föräld-
rar saknades. Av de observationer som gjordes av olika aktiviteter på avdelningen val-
des en ut som relevant för att behandlas i denna studie.  
 
3.3.2 Urval - Förskola B      
På den här förskolan fanns sjutton barn mellan 1-4 år, samt fyra kvinnliga pedagoger. 
Såväl barn som pedagoger benämns med fingerade namn: Alice, Anette, Birgitta och 
Britta. Barnens fingerade namn är: Henrik, Ingrid, Jenny, Lotta, samt Kristina. Av de 
sjutton barnen var tretton mellan 3-4 år. Tillsammans med pedagogerna valdes sju 
barn ut som deltagare i intervjuerna, vilket baserades på barnens mognad, språkbruk 
och koncentrationsförmåga. De sju barnens föräldrar fick missivbrevet (se bilaga 2) 
för att ta del av informationen för undersökningen. Denna skulle besvaras och medta-
gas till förskolan inom en viss tidsperiod. Fem svar lämnades in inom den angivna 
tidsperioden, vilket förklarar det faktum att endast fem barns svar förekommer i in-
tervjusammanfattningen. Av de observationer som gjordes av olika aktiviteter på av-
delningen valdes liksom i förskola A, endast en av dessa ut som relevant för att be-
handlas i studien. 
 
3.4 Genomförande            
Vi observerade olika aktiviteter, samt intervjuade både pedagoger och barn på de bå-
da förskoleavdelningarna. Vi utförde datainsamlingen på varsin förskola, och när vi i 
vår studie beskriver vad var och en av oss har gjort på de olika förskolorna kallar vi 
oss bara för ”observatören” eller ”intervjuaren” då vi inte vill blanda in våra namn i 
studien. Detta tror vi skulle kunna förvirra läsaren då vi har namn på våra respon-
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denter. Som blivande lärare tycker vi att det är viktigt att vi genom detta arbete får en 
möjlighet att reflektera och komma fram till egna uppfattningar och kunskaper som 
vi kan bära med oss kring barnens inflytande och överhuvudtaget demokrati i 
barnens (och skolans) värld. Därför var det viktigt att vi inte studerade för många av-
delningar eller situationer, utan vi ville verkligen förstå de situationer vi beslutade oss 
för att undersöka. Vi hade båda på förhand bestämt att om möjligt genomföra obser-
vationer först, därefter intervjuerna för att kunna återkoppla till saker som skett un-
der observationerna. Ett sådant förfarande innebär att det är lättare för responden-
terna att under intervjuerna relatera till vad som skett i verkligheten konstaterar 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). Samtliga intervjusvar har sammanfat-
tats och delgetts i resultatet tillsammans med sammanfattade observationer. En sam-
manfattande analys har därefter utförts för att tydliggöra det viktigaste som kommit 
fram i intervjuerna och vad litteraturen säger kring det som framkommer. Slutligen 
kommer diskussionen att fokusera på det mest relevanta som framkommit i resultat 
och analys utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Under sammanställandet och 
skrivandet av detta arbete har vi både skrivit tillsammans och delat upp olika delar 
mellan oss, vilka vi sedan har gått igenom tillsammans och sammanfört. 
  
3.4.1 Genomförande - Förskola A      
Observatören på denna förskola var ett bekant ansikte på själva förskolan, men hade 
inte vistats på just denna avdelning tidigare. Efter att ha hört sig för på vilken avdel-
ning man skulle kunna ha tid att deltaga i denna undersökning valde hon att två vec-
kor före datainsamlingen besöka den aktuella förskoleavdelningen för att ta reda på 
hur många barn och pedagoger som skulle komma ifråga för studien. Under detta be-
sök informerades personalen mer om var och hur datainsamlingen skulle ske och vad 
som var syftet med undersökningarna. Observatören satte även upp kort information 
till föräldrarna i tamburen att en studie skulle komma att pågå inom kort och vad 
som var dess syfte. Detta för att hon ansåg att även de föräldrar med yngre barn som 
inte skulle ingå i studien, behövde få veta vad som skulle komma att ske på avdelnin-
gen. Efter några dagar delades missivbrevet ut till barnens föräldrar, vilket rent prak-
tiskt togs om hand av avdelningens personal. Då barnens medverkan var en del av 
studiens syfte var det viktigt att informera deras föräldrar om vad som skulle pågå 
och även få både deras och barnens godkännande för medverkan i intervjuerna. Mis-
sivbrevet med information och svarstalong till föräldrar innehöll även information 
om senaste datum för inlämning av godkännanden från föräldrarna. Datainsamling-
en var beräknad att pågå under en veckas tid och ett par dagar innan besökte obser-
vatören avdelningen för att få veta hur många barn som dittills hade fått tillåtelse att 
medverka i studien. Under den kommande veckan genomfördes tre observationer, tre 
pedagogintervjuer och sju barnintervjuer. Detta pågick parallellt när det fanns tid och 
möjlighet till det. Observationerna genomfördes som så kallade deltagarobservatio-
ner vilket inte upplevdes utgöra något hinder rörande datainsamlingen. Fältanteck-
ningar skrevs därför i direkt anslutning till observationen. Observatören utförde tre 
observationer som pågick mellan 15-40 minuter vardera, men endast en av dessa har 
valts ut för att behandlas i denna studie. Deltagare i den aktiviteten var de barn som 
för tillfället var på avdelningen samt tre pedagoger och observatören själv. Observa-
tionen av den valda inneaktiviteten skedde under den första dagens förmiddag och 
utgjordes av flera olika moment.  
 
Varje pedagog intervjuades enskilt och anteckningar fördes av intervjuaren under ti-
den. Ett bekymmer som uppstod var platsbrist för att hitta någonstans att sitta ifred. 
Den dagen då de två första pedagogintervjuerna genomfördes pågick ett möte i den 
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lokal som var tänkt att användas vid tillfället, varför intervjuaren och pedagogerna 
enades om att kunna sitta i ett litet rum avsett för barns avslappning. På dörrens utsi-
da sattes information upp om att intervjuer pågick. Rummet hade inga fönster men 
var dekorerat med ljusa tyger och vatten- och ljusspel, och intervjuaren och respon-
denten satt på varsin sackosäck med någon meters mellanrum och samtalade. Även 
den tredje pedagogen som skulle intervjuas dagen därpå valde att sitta i samma rum 
på samma sätt. Intervjuaren upplevde att pedagogerna fick en positiv inställning till 
intervjun i detta rum. Samtliga pedagoger uttryckte hur betydelsefullt det var att få 
sitta ostörda på det här sättet och reflektera och delge intervjuaren sina tankar och 
funderingar. Inga störningsmoment förekom under intervjuerna och varje intervju 
pågick i ungefär 40 minuter. Barnintervjuerna genomfördes i samma rum som peda-
gogintervjuerna. Barnen kunde sitta eller ligga bekvämt, titta på olika saker i rummet 
och ett barn ville ha ett bubblande rör med plastfiskar på när han pratade. Det var 
inte något som störde intervjun, snarare tvärtom då barnen fick välja hur de ville ha 
det under intervjun. Varje barnintervju pågick i ungefär 5-10 minuter.  
 
3.4.2 Genomförande - Förskola B    
Observatören var bekant med såväl pedagoger som barn vilket innebar att barnen 
inte upplevde att hennes närvaro var ett spänningsmoment. De föräldrar vars barn 
var aktuella för intervjuer gavs ett missivbrev. Observatören berättade samtidigt för 
föräldrarna om de etiska kraven för att försäkra sig om att de tagit till sig denna infor-
mation. Här genomfördes tre observationer, fyra pedagogintervjuer samt fem barnin-
tervjuer. Observationerna skedde i en samling, en utomhusaktivitet, samt en inom-
husaktivitet. Samtliga observationer var deltagarobservationer, vilket innebar att ob-
servatören observerade deltagarna i aktiviteten samtidigt som hon själv var deltagare. 
Detta innebar att hon antecknade observationerna senare under dagen. Den utvalda 
inomhusaktiviteten ägde rum efter lunchen och sagoläsningen och pågick under cirka 
20 minuter. Pedagogintervjuerna ägde rum då tillfällen uppstod. Vid ett sådant till-
fälle bad en av pedagogerna om att få intervjufrågorna skriftligt, så att denne kunde 
besvara dessa i hemmet. Detta var ett tillvägagångssätt som även tilltalade övriga pe-
dagoger. Det innebar att när pedagogerna lämnat sina svar till intervjuaren kunde 
hon om det behövdes, ställa följdfrågor vid ett senare tillfälle. Barnintervjuerna ägde 
rum vid tillfällen då deras deltagande i andra aktiviteter inte påverkades negativt. 
Barnintervjuerna har spelats in på band för att barnen skulle ges möjlighet att tala 
fritt utan att avbrott för intervjuarens anteckningar. Barnen fick sätta sig  avskiljt och 
besvara intervjufrågorna, och de fick även lyssna på inspelningen en stund efter av-
slutad intervju. Varje intervju pågick under cirka 5-10 minuter.  
 
3.5 Databearbetning och analysmetoder   
Denscombe (2000) beskriver att datamaterialet i en kvalitativ analys oftast är omfatt-
ande och väl förankrat i verkligheten genom att det påvisar det sociala liv som man 
vill undersöka. Risken att man skönmålar sitt material är litet då det består av många 
aspekter och detaljer, menar han. Han betonar också att en kvalitativ analys ger möj-
ligheter till att kunna ge alternativa förklaringar. Det behöver inte finnas en korrekt 
förklaring, utan man kan komma fram till olika slutsatser. Det är detta vi menar är 
det intressanta med en kvalitativ studie. Denscombe (2000) påpekar också att då en 
forskare analyserar kvalitativ data söker denne efter särskilda företeelser i materialet. 
Detta innebär att forskaren bör skriva sina kommentarer i marginalen av dokumen-
tet, vilka fungerar som erinran för forskaren, men även som en dagbok över reflektio-
nernas progression genom arbetet. Vi har studerat allt material och alla anteckningar 
noga ett flertal tillfällen och fört kontinuerliga reflekterande anteckningar både en-
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skilt och tillsammans för att bearbeta våra uppgifter och vårt resultat. När all datain-
samling var genomförd påbörjades transkriberingen av de inspelade barnintervjuer-
na för att tydliggöra barnens svar. Dessa uppgifter sammanfattades inför resultat och 
analys. Därefter sammanfattades anteckningarna ifrån observationerna. Informatio-
nen från förskola A:s pedagogintervjuer renskrevs och sammanfattades, och informa-
tionen från förskola B:s pedagogintervjuer sammanfattades. Egna reflektioner an-
tecknades på dessa dokument som tillgängliga stöd för analysen. Inför analysen note-
rades vad som verkat särskilt relevant i resultatet och en överskådlig indelning av fak-
ta gjordes för tydlighetens skull. Detta ställdes sedan i relation till tidigare forskning, 
teorier och litteratur. Här användes både papperskopior och text på skärmen samt 
lösbladsanteckningar för att sammanställa och tydliggöra tankar och kopplingar mel-
lan resultat, analys och referenshänvisningar. Allt arbetsmaterial finns samlat som 
säkerhetskopior. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet     
Stukát (2005) betonar att forskare måste beakta hur deltagarna i en studie ska 
motiveras för att bortfallet inte ska bli för stort. Man måste fundera på om bortfallet 
har påverkat resultatet och vad det i så fall innebär. Om bortfallet blir för stort kan 
undersökningsresultatet bli ointressant för en kvantitativt inriktad forskare påpekar 
Stukát, men vårt syfte var att ha ett kvalitativt perspektiv varför vi vill understryka att 
det resultat vi fått fram hade varit intressant hur det än sett ut. De svar vi fått från de 
barn och pedagoger som vi har intervjuat, utgör en del av den grund vi baserar vårt 
resultat på. Intervjuerna var djupintervjuer där syftet var att förstå just dessa 
individers resonemang och deras tankar kring vårt syfte i den situation vi då alla 
befann oss i. Vi själva kallar det gärna för en ögonblicksbild av den här förskoleav-
delningens verksamhet rörande barnens medinflytande i vardagen. Vi vill betona att 
denna studie av den anledningen inte ska eller kan tolkas som representativt för 
exempelvis alla pedagoger på förskolorna vi studerat, eller som något generellt resul-
tat över hur man inom förskolan resonerar kring barns inflytande. Det är även viktigt 
att beakta förekomsten av ny personal som kanske inte är vana vid ett visst arbetssätt 
eller något fenomen som man just då undersöker i verksamheten. Huruvida respon-
denterna svarat sanningsenligt är omöjligt för en forskare att svara på. Det vet bara 
de själva konstaterar Stukát (2005) och det är något mänskligt som man får acceptera 
i forskningssammanhang. Hur forskarna ser på och tolkar de data man fått in spelar 
stor roll för tillförlitligheten, det kan man inte heller någonsin bortse ifrån menar 
han. Vår gemensamma uppfattning är att våra respondenter ändå tycktes svara 
uppriktigt på frågorna och vi vill påpeka att det inte var korrekta svar vi var ute efter i 
våra intervjuer, utan deras uppfattningar där och då. Detta gäller särskilt intervjuerna 
vi gjorde med barnen. Skulle vi göra om den här undersökningen skulle resultatet 
med största sannolikhet bli ett annat eftersom det då skulle ske vid en annan 
tidpunkt och med andra deltagare. 
 
3.7 Etiska ställningstaganden       
Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska huvudprinciper i vår studie och dessa 
beskrivs även av Stukát (2005). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla som berörts av vår studie har informe-
rats om vårt syfte och att deltagandet varit frivilligt och när som helst kunnat avbry-
tas. När det som i denna studie även gäller barns deltagande har vi begärt in skriftliga 
godkännanden från barnens föräldrar. Sedan har det varit viktigt att de barnen själva 
velat deltaga. Berörd personal och barn som ställt upp under observationer, in-
tervjuer och samtal, samt inte minst barnens föräldrar eller vårdnadshavare, har fått 
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information om att de om de så önskar kan få ta del av det slutliga resultatet när vår 
studie är färdig. Vi har garanterat anonymitet för alla deltagare, vilket de varit med-
vetna om då vi har informerat om detta både muntligen och skriftligen. På det mate-
rial vi själva har använt oss av för att veta vem som har sagt vad, har det av naturliga 
skäl förekommit autentiska uppgifter om namn. Dessa anteckningar har efter att de 
har behandlats förstörts, ett förfarande vi även informerade om särskilt gällande ljud-
upptagning under barnintervjuerna. Utöver detta är det viktigt enligt Stukát att delta-
garna i en studie informeras om den forskningsansvarigas namn och vilken institu-
tion som studien hör till. Syfte och tillvägagångssätt ska beskrivas och även hur resul-
taten ska komma att presenteras.  
 
4. RESULTATPRESENTATION    
4.1 Förskola A: Observation inomhus  
Aktiviteten utfördes under en förmiddag där arton barn satt tillsammans med peda-
gogerna och utförde olika saker. En av pedagogerna var vikarie då en av de ordinarie 
var på möte. Pedagogerna försökte följa upp barnens intressen. Ett par barn ville göra 
ny trolldeg varpå fyra barn och en pedagog satte igång med det. Ingredienser plocka-
des fram av pedagogen men sedan tillverkades degen av barn och pedagog tillsam-
mans. Alla barn fick vara med och göra något, man räknade hur många deciliter salt 
som skulle i, vatten, olja osv. Till sist skulle karamellfärgen i, vilket verkade väldigt 
populärt hos barnen. Den här gången blev degen gul och det var en pojke som fick 
hälla i den. En stund senare var det några barn som ville göra ”kalashattar” och två 
pedagoger satt vid bordet där detta skulle ske. Barnen fick själva plocka fram det 
mesta av papper, saxar, kritor, lim och annat pysselmaterial. Pedagogerna hjälpte 
barnen när det behövdes och då var det barnen som frågade om att få hjälp. Sedan 
fick barnen själva pynta ett A4-papper och därefter fick barnen hjälp av pedagogerna 
att mäta upp ett snöre som skulle fästas i pappershatten så att denna blev lagom för 
varje barns huvud. Nästan alla barn i gruppen gjorde varsin kalashatt och de verkade 
mycket stolta över dem. Pedagogerna berömde och uppmärksammade alla barn, och 
stämningen var lugn.  
 
4.2 Förskola A: Pedagogintervjuer    
Peggy, Jennifer och Ulla var överens om att innehållet i begreppen delaktighet och 
medinflytande är olika, att de inte betyder samma sak. Peggy menade att delaktighet 
innebär att barnen i verksamheten är med och gör saker, övar ansvar för att städa ef-
ter sig och duka. Hon betonade att delaktighet för henne rör sådana sociala färdighe-
ter som barnen måste lära sig för att fungera i samhället. ”För mig är delaktighet att 
man tillsammans hjälper till med olika saker” berättade hon. Jennifer var till en bör-
jan mer osäker men kom i sitt resonemang fram till att delaktighet innebär att barnen 
är med i det som sker i vardagen. Ulla var mer inne på att Lpfö98 trycker på barns 
delaktighet i verksamheten och att ordet betyder olika saker för olika avdelningar. 
Hon betonade vikten av att alla i ett arbetslag verkligen diskuterar detta så de förstår 
varandras syn på delaktighet och vad det har för betydelse i vardagen. ”Det går att ut-
veckla mycket mer här” sa Ulla. Peggy ansåg att medinflytande innebär att få vara 
med och bestämma, att kunna påverka. Hon drog paralleller till saker som hade skett 
i barngruppen precis före den här intervjun, och hon menade att hon strävar efter att 
fråga barnen vad de vill göra under dagen och att det är viktigt att hon som vuxen 
lyssnar ordentligt på vad barnen svarar. Samtidigt ansåg Peggy att barn varken kan 
eller får bestämma allt. På den här avdelningen och den hon arbetat på tidigare har 
de diskuterat frågor som dessa i stor utsträckning, varför hon anser sig väl medveten 
om hur viktigt detta är. Hon berättade att hon försöker att inte vara negativ till det 
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barnen önskar göra, men ibland kan dessa vara ogenomförbara av olika anledningar 
som man som vuxen måste ta hänsyn till. ”Förra hösten när det var kyligt ute ville 
barnen leka med vatten…. När jag kom fram till att det var genomförbart och sa ja 
till barnen, ja då fick jag blickar från andra vuxna… det fick jag…. Men jag ansåg 
att det var genomförbart fast jag kan behöva en sekund för att tänka till innan jag 
vet vad jag ska svara” berättade Peggy. Vad hon svarar beror på tiden på dagen och 
hur man mår påpekade hon, och hon skulle inte ha sagt ja till detta om klockan varit 
fem i fem på eftermiddagen när barnen ska hämtas och hon själv kanske slutar: ”Då 
är det till exempel inte genomförbart helt enkelt” ansåg hon. Jennifer var av samma 
åsikt och berättade att de diskuterat detta mycket på avdelningen de senaste åren. 
Barn måste ha medinflytande, men de kan inte bestämma om allt. Hon drog också 
paralleller till händelser precis före intervjun, varav en handlade om att ett barn 
frågade om hon fick gå in på en annan avdelning för att träffa en kompis där. Jennifer 
svarade barnet att hon fick gå dit om hon frågade avdelningen först om det gick bra. 
”Det är viktigt att ha öppna dörrar på förskolan… kanske inte ohejdat varje dag, 
men ofta i alla fall” slog Jennifer fast. Ulla menade att medinflytande har med 
barnens ansvarsutveckling att göra. ”Det är viktigt att vi tror på barnen och ser att 
de är kompetenta” berättade hon. När hon själv började på förskolan för sex år sedan 
upplevde hon att det var vanligt att de vuxna förminskade barnen och servade dem 
mer än idag. Sedan dess har man diskuterat detta genom bland annat den självvär-
dering som de ständigt håller på med (ICDP) på förskolan. Ulla ansåg att personalen 
har utvecklats mycket sedan dess, men att det går att göra mer, vilket Peggy och 
Jennifer instämde i.  
 
På frågan hur medinflytandet fungerar på just denna avdelning ansåg Peggy att det 
sker så till vida att saker som kritor, papper, spel och så vidare finns rent fysiskt på 
barnens nivå. Detta har att göra med den utveckling som skett på hela förskolan se-
dan de blev en Reggio Emilia-inspirerad förskola för några år sedan. Varje dag utgår 
hon och kollegorna ifrån den barngrupp som finns där och då, och utifrån den sam-
mansättningen bestämmer man hur dagen kommer att se ut och vad barnen kan vara 
med och bestämma om. ”Vi bestämmer kanske mer än vi borde ändå” påpekade Peg-
gy. Hon upplever att medinflytandet hos barnen på avdelningen inte är så stort just 
nu, vilket även Jennifer och Ulla beskrev. Men Peggy var övertygad om att det kom-
mer att bli bättre när arbetslaget blir mer samspelta. Hon själv har bara arbetat i det 
här arbetslaget i tre veckor. Ulla påpekade ännu en gång hur mycket hon önskar att 
man kunde utveckla detta mer och diskutera mer på djupet så att alla verkligen vet 
vad de håller på med. 
 
När pedagogerna mer exakt skulle ge exempel på vad barnen på avdelningen har in-
flytande över berättade Peggy att det sker vid samlingen där barnen får bestämma le-
kar och sånger. Även under vilan får barnen bestämma vad de ska lyssna på (sagor el-
ler musik). De får också bestämma vem de ska sitta bredvid under lunchen. ”Men det 
där är lite dubbelt,  för en del barn måste ha struktur och veta var de ska sitta varje 
dag…. Men min erfarenhet är att de barnen ändå väljer samma plats varje dag, så 
det blir inget problem för oss eller de andra barnen” påpekade hon. Barnen får också 
ta maten själva i en buffé vid lunchen, de hjälper varandra att skicka mat så de lär sig 
det sociala samspelet, vilket även Ulla tryckte på. Peggy påpekade än en gång att de 
kan utveckla barnens medinflytande mycket mer, men det tar tid att jobba ihop sig i 
arbetslaget så det flyter på bra. Jennifer berättade att de under förra året hade interv-
juat alla barn på den här avdelningen för att ta reda på vad de ville göra om dagarna 
på förskolan. Detta resulterade i att pedagogerna ordnade fram bilder/foton på olika 
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aktiviteter, och dessa visades upp när barnen funderade på vad de ville göra och så 
fick de välja bland bilderna. Det kunde vara några aktiviteter som var möjliga att välja 
mellan samtidigt: gympa/utelek/bygg/vatten. Detta var bra för de yngsta barnen som 
inte kunde uttrycka sig verbalt än. Barnens intressen och de praktiska möjligheterna 
att genomföra aktiviteterna styrde, och blev det fullt på något ställe fick barnen lära 
sig att vänta på sin tur. Jennifer betonade att barnen på detta sätt får en bild av hel-
heten över dagen och vissa barn behöver sådan tydlig struktur för att fungera. ”Just 
nu tycker jag att vi behöver vara mer i mindre grupper, så detta med bilderna ska 
vi snart ta upp igen” avslutade Jennifer. Samma sak berättade Ulla och slog fast att 
barnen just nu har inflytande över vad de ska göra under dagen, fast mer i det lilla. 
Men när de tidigare arbetade med dessa bilder som barnen fick välja mellan såg de 
hur självständiga barnen blev efter ett tag, de hade koll på vad som fanns att göra och 
hur många som kunde vara där samtidigt enligt Ulla. Det blev en lugnare stämning 
överlag konstaterade hon.  
 
Peggys ansåg att barn bör ha inflytande över större delen av dagen, och att pedago-
gernas uppgift är att fånga upp deras intressen och stötta dem. ”Barnen vistas ju en 
stor del av sin dag på förskolan så deras behov måste styra” betonade hon. Vad 
barn däremot inte bör ha inflytande över är till exempel klädseln menade Peggy. Om 
det är kallt ute måste de ha vissa kläder på sig, som vantar och mössor, vilket avser 
det som anges i Lpfö98 om omvårdnaden. Barnen måste må bra och få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, inte frysa, inte gå hungriga osv. Det är inte heller 
okej att barnen bestämmer att de kan tränga sig före någon annan, att bestämma var 
de ska sitta kring bordet om det är fullt och tränga sig fram ändå. ”Alltså….. de 
sociala spelreglerna som barnen måste lära sig, det måste de vuxna bestämma om” 
påpekade Peggy. Jennifer uttryckte att barn bör ha inflytande över sin utveckling. Om 
ett barn exempelvis gillar att bygga måste pedagogen kunna utmana det. Hon 
uttryckte även att när barnen har tråkigt är de understimulerade och detta måste de 
som pedagoger diskutera mer kring för att kunna utveckla sin verksamhet på ett bra 
sätt och ligga steget före hela tiden. Det är frustrerande att de inte hinner prata om 
detta ordentligt ansåg hon. Jennifer påpekade också att barn inte ska ha för mycket 
saker att välja på. Hon menade att pedagogens uppgift är att välja ut vad barnen kan 
få välja utifrån, för det finns saker man måste ta hänsyn till i verksamheten. ”Ibland 
är vi tvungna att gå ut på grund av personalbrist, och det är viktigt att förklara det 
för barnen varför vi då måste göra det”. Detta ger enligt både Jennifer och Peggy 
trygghet och tydlighet för barnen att pedagogerna kan motivera saker som sker. 
Jennifer påpekade även att vuxna måste lära barnen att alla människor är beroende 
av varandra och att det är viktigt att utveckla ett eget ansvar och hjälpa kompisar till 
exempel. Ulla menade att barnen ska känna att de trivs på förskolan och att de 
betyder något. ”De ska få vara sitt bästa jag varje dag!” betonade hon. Förskolans 
verksamhet är styrd ovanifrån och det är svårt att ändra på fasta tider som när maten 
ska serveras till exempel. Ulla önskade att de kunde göra mer, att organisationen såg 
annorlunda ut så allt blev mer flexibelt utifrån barnens bästa.  
 
Alla tre upplevde att samarbetet i arbetslaget fungerar bra och att de är överens i det 
mesta. Samarbetsförmågan och utvecklingen av pedagogernas eget medvetande om 
barns inflytande har ökat på hela förskolan ansåg Peggy, och menade att detta beror 
på att man faktiskt börjat diskutera detta ordentligt på olika möten. Ändå ser det oli-
ka ut på olika avdelningar och man har kommit olika långt i medvetandet. ”Det är 
klart att vi ryker ihop ibland, men det är både utvecklande och roligt att diskutera” 
berättade Jennifer. Ulla konstaterade att de har olika kompetenser och utbildningar, 
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vilket gör att de kan ha olika uppfattningar om saker för det är klart att de inte tycker 
lika hela tiden. Jennifer påpekade också att de i det nuvarande arbetslaget är överens 
om att de inte vill bli för bekväma av sig. Hon uttryckte att de gärna vill ha en ”knuff i 
rumpan” för att kunna sträva framåt. Det är viktigt att det de gör betyder något för 
varje pedagog, likväl som för varje barn. Både barn och vuxna behöver utmaningar 
för att utvecklas. Ulla var av samma uppfattning och tyckte att varje pedagog behöver 
ställa sig frågan om hur mycket man vill kunna utveckla sig i jobbet. Jennifer konsta-
terade att man som pedagog vill mycket och hon upplever att det ofta går sakta vid 
vissa beslut, och att många inte vågar ta beslut. Ulla tyckte att de på avdelningen än-
då vågar vara raka mot varandra och att det är en av deras styrkor i arbetslaget. Det 
är viktigt att konflikter tas upp till diskussion i arbetslaget under reflektionstiden och 
att de tillsammans reder ut det.  Detta höll Jennifer med om och uttryckte att livet är 
för kort för ”småtjafs”, och därför är det viktigt att reda ut saker så snart som möjligt 
så man inte fastnar i en negativ spiral som i sin tur påverkar allt annat.  
 
På frågan om pedagogerna tror att de oftast svarar ja eller nej till barnen när de frågar 
om något svarade samtliga att de faktiskt överlag svarar ja. Peggy påpekade dock att 
hon inte är säker på att det ser ut så i verkligheten, då borde man observera varandra 
ordentligt. Men hon trodde att hon svarar ja och om hon inte kan säga ja på en gång 
brukar hon säga till barnen att hon ska tänka lite för att fundera på om det barnet vill 
är genomförbart eller inte. ”Jag försöker verkligen tillgodose barnens önskningar…” 
sa hon och berättade att de har informerat föräldrarna om hur de arbetar med barns 
inflytande. Några föräldrar hade varit oroliga över att nu handlar det om att barnen 
ska få bestämma ”allt”, men så är inte fallet. Jennifer uttryckte sig på liknande sätt 
och menade att om hon måste svara nej till barnen försöker hon motivera det och se-
dan är det viktigt att stå för konsekvenserna av det. Ulla kom fram till samma sak och 
menade att hon brukar erbjuda barnet ett alternativ och förklara varför. Alla tre trod-
de att barnen trivs på sina avdelningar och med vardagen i förskolan. Peggy ansåg att 
barn idag får bestämma mer än barn fick göra för trettio år sedan. ”Klimatet idag in-
nebär att man tror mer på barn idag…. och att barn själva har mer kunskap om sin 
tillvaro och sina rättigheter” avslutade hon. Jennifer konstaterade att barn trivs så 
länge de har utmaningar, för då har de roligt.  
 
4.3 Förskola A: Barnintervjuer 
Samtliga barn uttryckte att de trivdes bra på förskolan. Vad som upplevdes som roligt 
på förskolan uttryckte alla barn som att det där finns kompisar att leka med men även 
roliga leksaker. David uttryckte att det var tråkigt att inte vara ledig någon gång, men 
han trivdes i likhet med de andra bra med sina kompisar. På frågan om barnen upp-
levde att de fick vara med och bestämma på förskolan svarade sex av barnen att de 
ibland får vara med och bestämma och då rör det sig överlag om vad de ska leka inne. 
Greta sa: ”Jag får bestämma om vad jag ska leka när vi är inne”. David var det enda 
barnet som uttryckte att de inte alls får vara med och bestämma: ”Fröknarna be-
stämmer allt här…. Men hemma får jag bestämma” . Även Greta uttryckte att hon 
upplever att hon får bestämma hemma. Inget av barnen uttryckte att de får vara med 
och bestämma i någon större utsträckning på förskolan. När frågan kom upp om vad 
personalen oftast direkt svarar barnen när de önskar göra något, uttryckte fyra av 
barnen att personalen svarar ja för det mesta. Två av barnen svarade att personalen 
ibland svarar ja. Ett barn visste inte vad de brukar svara. På frågan om barnen någon 
gång får göra något annat än vad personalen bestämt att de ska göra svarade fyra 
barn nej. Ett barn svarade ibland och två barn svarade att de inte visste. Bella uttryck-
te sig så här: ”Alltså, vi har ju varit ute i många dagar och då vill man vara inne. 
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Och då måste jag gå ut och det vill jag ju inte. Jag vill vara inne men måste gå ut”. 
På frågan om hur barnen upplever det när de inte får vara med och bestämma svara-
de samtliga att det inte kändes bra. Ellen och David uttryckte sig på liknande sätt: 
”Det känns inte bra att inte få bestämma”. På frågan om vad barnen skulle vilja bes-
tämma mer om i förskolan svarade tre barn lekar, leksaker eller spel. Tre barn svara-
de att de ville bestämma om de skulle vara ute eller inne och leka. Fredrik svarade att 
han helst vill leka ute, medan Agnes svarade: ”Vi är mycket ute och leker, inte så 
mycket inne”. Det sjunde barnet, Calle, visste inte vad det skulle vara men uttryckte 
sig så här: ”Hm…. fröknarna bestämmer mycket. De bestämmer att vi ska vara inne 
fast jag vill vara ute”.  
 
4.4 Förskola B: Observation inomhus  
De minsta barnen sov efter att de hade ätit lunch. De övriga barnen delades in i två 
mindre grupper och sedan lästes saga för dem. De två nya flickorna som skolades in 
saknade det svenska språket och var relativt rastlösa, vilket innebar att de fick leka 
med varandra istället för att lyssna på en saga. Efter sagoläsningen fick barnen själva 
välja vad de ville göra. Några av barnen bakade med trolldeg, andra ritade eller puss-
lade. Barnen trivdes med att få göra vad de ville och de allra flesta hade någon att leka 
med. Två av barnen, en pojke och en flicka, sprang mest runt utan att leka någonting. 
De plockade fram ett pussel ur kartongen och började pussla. Då fick de syn på ett ro-
ligt spel och plockade fram det istället. När barnen hållit på så en stund tröttnade 
personalen och sade åt dem att plocka fram någonting de ville göra och även göra 
klart det. De båda barnen sprang iväg och tog fram lego och hällde ut det på bordet. 
Därefter fick de syn på något annat de ville göra. Personalen sade åt dem att de inte 
skulle springa inomhus eftersom småbarnen fortfarande sov. Om de ville springa fick 
de gå ut istället, varpå de två barnen valde att gå ut och leka. Det var fler barn som 
följde med ut men de barn som ville vara inne fick vara det. 
 
4.5 Förskola B: Pedagogintervjuer 
Alice ansåg att precis som i övriga samhället innebär inflytande och delaktighet i för-
skolan demokrati. Birgitta menade att det innebär att pedagogen kan påverka sin si-
tuation och känna att deras tankar och idéer är värdefulla. Anette och Britta ansåg att 
medinflytande och delaktighet innebär att pedagogen kan påverka sin situation och 
sitt arbetssätt. ”Att man deltar och ger av sig själv”, tillade Britta. Alice menade att 
det är viktigt att se när barn kan ha inflytande och att lyssna. Birgitta ansåg att perso-
nalen genom samlingar och samtal lyssnar in barnen och deras tankar och idéer. Bir-
gitta menade även att barnen ska bemötas med respekt och deras tankar och idéer 
ska respekteras. Britta påpekade att barnens medinflytande på förskolan medför att 
pedagogen bör vara alert och även kunna lyssna in vad barnen vill. Anette menade 
även att personalen behöver kunna spinna vidare på barnens tankar och idéer. Alice 
ansåg att det finns ett flertal tillfällen då barnen kan vara med och bestämma aktivite-
ter. Exempel på detta är om de ska vara ute eller inne och leka, lekarnas karaktär och 
om de ska måla, och så vidare, enligt Alice. Birgitta menade att barnen kan bestämma 
över leken såväl inne som ute. Hon ansåg att personalen ska hjälpa och stötta barnen 
med det material de behöver, och personalen ska även skapa miljöer för barnens le-
kar.  
 
Britta och Anette ansåg att barnen får vara med och bestämma olika aktiviteter på 
förskolan, exempelvis blir barnen tillfrågade om vad de vill leka och vad de vill göra. 
Anette menade att ibland är alla överens, men ibland kan personalen behöva ge bar-
nen två alternativ att välja mellan. Birgitta ansåg att barnen bör ha inflytande över sin 
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egen vardag. Hon menade att barnen bör ”vara delaktiga i planeringen och efter för-
måga ta ansvar för sina handlingar”. Alice ansåg att barnet bör ha inflytande över 
det som barnets mognad medger. Hon menade att medinflytande innebär ett ansvar.  
Hon berättade vidare att ”därför är det av vikt att barnen får hjälp att förstå sina 
val”. Anette och Britta ansåg att barnen bör få ha inflytande över leken och sin 
vardag. Britta och Anette menade även att personalen alltid ska respektera och lyssna 
in barnen oberoende av vilken situation det innefattar. Birgitta menade att barnen 
ska ha inflytande över så mycket som möjligt med tanke på deras mognad. Anette 
ansåg att det är upp till pedagogerna att avgöra, beroende på situation, om barnen 
kan och ska bestämma. ”Exempelvis kan ju barnen inte gå ut på vintern i sandaler”, 
tillade Britta. Alice ansåg att personalen är enig om vikten av barns medinflytande 
och påpekade att personalen ständigt diskuterar verksamhetens utveckling. Birgitta 
ansåg att personalen för diskussioner om hur de ska arbeta efter läroplanen, och 
diskuterar även mål och delmål. Birgitta menade att det är mycket viktigt att per-
sonalen har samma värdegrund, och berättade att de använder utvärderingsmate-
rialet BRUK för att utveckla sitt arbete.  
 
Birgitta och Anette ansåg att man inom arbetslaget respekterar och lyssnar på 
varandra och att personalen har samma värdegrund. Anette tillade att personal, barn 
och föräldrar är lyhörda inför varandra. Britta menade även att alla i 
personalgruppen arbetar under eget ansvar. Alice ansåg att barnens inflytande 
fungerar bra i praktiken. Birgitta menade att barnen på förskolan har inflytande efter 
individuell nivå. Hon berättade att förskolan arbetar med värdegrunden genom ett 
projekt som heter Kompissolen. ”Barnen bestämmer tillsammans hur de ska 
fungera tillsammans som grupp och de lyssnar på varandra och tar ansvar”, berät-
tade Birgitta. Britta och Anette ansåg att det beror på barngruppen hur barnens 
inflytande fungerar i praktiken. Britta påpekade att de har barn i åldrarna ett till sex 
år, olika språk, och olika utvecklingsnivåer. Anette menade att alla är med på för-
skolan utifrån sin egen utvecklingsnivå och mognad. ”En del kan medan andra behö-
ver lära sig, och då hjälps vi åt barn och pedagoger”, avslutade Anette. Alice menade 
att barnens val och deras påverkan ska utveckla barnen på ett sådant sätt att de kän-
ner att de ”växer”. Birgitta ansåg att de vuxna har ett ansvar att se till att barnen inte 
gör sig själva eller andra illa. På frågan om de ofta svarar nej till barnens frågor sva-
rade Britta att när de säger nej försöker de alltid förklara varför. Hon tillade att de 
oftast svarar ja på barnens frågor gällande olika aktiviteter.  
 
4.6 Förskola B: Barnintervjuer 
Alla barnen förutom Jenny berättade att de trivs på förskolan. Jenny sade ”att det är 
tråkigt eftersom man bråkar och springer”. De flesta barnen var överens om att de 
får vara med och bestämma, förutom Ingrid som svarade att hon inte vet. Lotta 
berättade att hon får bestämma vad hon ska leka. När det gäller frågan om de får 
bestämma att de vill göra någonting annat än det som fröknarna bestämt skilde sig 
barnens svar åt. Henrik svarade: ”Fröknarna bestämmer”, men lade sedan till ”Jag 
får bygga med stora legot”. Jenny svarade att hon får bestämma, och tillade att ”det 
är roligt och man skrattar”. Lotta svarade att de inte får bestämma om frukosten, 
utan bara när de leker. Kristina besvarade bara frågan med ett nej. Ingrid svarade att 
fröken bestämmer. På frågorna om det händer att de inte får bestämma och hur det 
känns svarade barnen lite olika. Henrik sade att ”ibland bestämmer andra” och 
tillade att ”det känns bra”. Kristina svarade att hon får bestämma, och Lotta svarade 
att det händer att hon inte får vara med och bestämma, men sade att det känns bra. 
Jenny sade att man blir ledsen när man inte får vara med och bestämma, och Ingrid 
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svarade att det inte är bra om man inte får vara med och bestämma. På frågan om vad 
de skulle vilja bestämma om svarade två av barnen att de inte vet. Henrik svarade att 
han skulle vilja bestämma att de skulle bygga kojor för att det är så roligt. Lotta 
svarade att då skulle man rita med glitter. På frågan om pedagogerna brukar svara ja 
eller nej på barnens frågor svarade två av barnen att pedagogerna oftast svarar ja. Ett 
av barnen, Lotta, svarade att de ibland svarar nej om barnen vill gå ut. De andra två 
barnen svarade att de inte visste.  
 
5. RESULTATANALYS      
5.1 Pedagogintervjuerna 
Innebörden av begreppen medinflytande och delaktighet flyter ihop och är komplexa 
konstaterar Arnér (2006) liksom Selberg (2001) i sina forskningsresultat, vilket även 
våra respondenter ger uttryck för. Pedagogerna konstaterar att arbetet med att öka 
barns inflytande i förskolan innebär att de ska kunna påverka sin situation och de ak-
tiviteter som sker, att de är med och planerar samt får vara delaktiga i demokratiska 
beslut. Kort sagt det som i övriga samhället krävs av en demokrati. Pedagogerna för-
klarar att det är många faktorer som påverkar hur vardagen och möjligheterna för att 
öka barnens inflytande ser ut i förskolan. Pedagogerna tycks vara överens om hur vik-
tigt det är med att barn har inflytande i den vardagliga verksamheten i förskolan, 
men att graden av inflytande ser olika ut beroende på vad som sker. Pedagogerna i 
förskola A beskriver att de försöker utgå ifrån dagens aktuella barngrupp och utifrån 
dess sammansättning bestämma hur dagen utvecklar sig och vad barnen kan vara 
med och bestämma om.  
 
I förskola A uppger pedagogerna att de är väl medvetna om arbetet med att öka barns 
medinflytande. De menar att det har sin grund i att förskolan för några år sedan blev 
Reggio Emilia-inspirerad, vilket fått fysiska konsekvenser som att barnen själva kan 
få tag i det mesta materialet och på så sätt kunna göra vad som faller de in. Det beror 
även på att förskolan satsat på att vidareutbilda personalen i frågor kring demokrati, 
delaktighet och inflytande i förskolan vilket bland annat skett genom kurser i själv-
värdering som alla avdelningar kontinuerligt genomgår. I förskola B menar pedago-
gerna att barns medbestämmande och inflytande är en del av demokratin, och de an-
ser att det är av stor vikt att all personal har samma värdegrund. De uppger att de 
ständigt diskuterar verksamhetens utveckling, hur de ska arbeta efter läroplanen, 
samt mål och delmål. På denna förskola arbetar pedagogerna med BRUK, vilket är ett 
utvärderingsmaterial som syftar till att utveckla pedagogernas arbete. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) uttrycker att pedagogernas uppgift inte längre är att agera kunskaps-
förmedlare utan istället ska de stödja barnen i deras intressen och upptäckter. Detta 
kan vi se att samtliga pedagoger påpekar, men Jennifer betonar det när hon talar om 
hur viktigt det är att pedagogen utmanar barnen och strävar efter att ligga steget före. 
Pedagogerna i studien uttryckte att barnen ibland kan behöva alternativ på aktiviteter 
för att kunna välja vad de vill göra, och detta innebär att pedagogerna har ett ansvar 
för barnens val. Detta rimmar väl med vad Rousseau (1977) ansåg om att barn lär sig 
genom konsekvenserna av sitt eget handlande och att den vuxne ska bygga på bar-
nens intressen och lust att lära sig. Det överensstämmer med vad våra intervjuade 
pedagoger uttrycker i sammanhanget.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar i likhet med Lpfö98, att barn och vuxna ska 
samspela och utgå från barnens intressen, kunskaper och tankar. Med andra ord ska 
pedagogerna inte alls förmedla kunskaper rakt av, ett synsätt som dock verkar ge-
nomsyra pedagogiken Liten Lär (Gedin 1995). Där anser man att kunskaper måste 
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överföras från de vuxna, men genom arbetet av denna studie har vi insett att det kan 
ske på olika sätt och utifrån olika förhållningssätt. Alla intervjuade pedagoger anser i 
likhet med Arnér och Tellgren (2006) att det är viktigt att pedagoger lyssnar på bar-
nen och bemöter dem med vänlighet och respekt och även utgår ifrån att barnen är 
kompetenta. Av tidigare erfarenheter menar pedagogerna i förskola A att barn blir 
mer självständiga om de får vara med och bestämma, vilket innebär att de lär sig vad 
ansvar innebär. Samtliga påpekar att de sociala spelreglerna är något som de vuxna 
måste bestämma om för att till exempel grundläggande omsorgsbehov inte ska förbi-
ses. De menar också att barn inte får bestämma om allt, det kan de inte, och i förskola 
A hänvisas till Lpfö98 och uppdraget om omsorg och omvårdnad. Gedin (1995) påpe-
kar att man inom Liten Lär anser att det under de små barnens lektioner inte får före-
komma improvisation. Det skulle kunna innebära att barnen då riskerar att börja leka 
med något de tycker är roligt och därmed raseras deras personlighetsutveckling. I 
Lpfö98 och inom Reggio Emilia (Reggio Emilia-institutet 2008) uttrycks däremot 
vikten av att barn och vuxna lever och utvecklas tillsammans i en trygg miljö under 
frihet. Detta synsätt genomsyrar de svar som de intervjuade pedagogerna ger där de 
anger vikten av att se barnen, följa deras intressen och infall och helt enkelt vilja 
deras bästa. Ulla pekar på barnens ansvarsutveckling som en mycket viktig del i arbe-
tet med barns delaktighet och inflytande. Detta tycks stämma överens med vad 
Lpfö98, Reggio Emilia, Arnér och Tellgren (2006) samt Arnér (2006) utrycker kring 
detsamma. Pedagogerna i förskola B anser att barnen bör ha inflytande över leken 
och sin vardag, vilket stämmer överens med både vad pedagogerna i förskola A anser 
om detsamma, men även vad alla intervjuade barn uttrycker att de önskar bestämma 
om.  
 
Samtliga pedagoger uppfattar att de försöker vara positiva till barnen, och motivera 
för barnen varför något exempelvis inte kan genomföras just då. Pedagogerna på för-
skola A påpekar att det sedan är viktigt att ge återkoppling på det och stå för de kon-
sekvenser det för med sig. Det barnen önskar göra måste vara genomförbart betonar 
alla pedagoger, och syftar på den komplexa verklighet som är förskolans vardag. Det-
ta utgör en del av den värdegrund och etiska grund som Lpfö98 vilar på anser Åberg 
och Lenz Taguchi (2005). Där måste det demokratiska förhållningssättet vara kärnan 
i verksamheten menar de och påpekar även vikten av att konkretisera värdegrunden. 
Pedagogerna i förskola A upplever att de oftast svarar ja när barnen frågar om de får 
göra något speciellt. I förskola B uppger en av pedagogerna att hon upplever att de of-
tast svarar ja till barnen. Detta verkar överensstämma med barnens upplevelser om 
hur de oftast blir bemötta, och vad som framkommit i observationerna. Pedagogerna 
menar att de skulle kunna göra mer, men de upplever att de saknar tillräcklig tid för 
gemensam reflektion kring detta. Dock uttrycker en pedagog i förskola A genom sina 
tidigare erfarenheter, att om barnen i förskolan verkligen är med och bestämmer om 
sådant som de berörs av så blir barnen lugnare och mer självständiga. Detta stämmer 
överens med vad Arnér påpekar i intervjun i tidskriften Förskolan (Claesdotter 2008) 
att ju mer man bejakar barnens initiativ och intressen, desto lugnare blir det i barn-
gruppen. Detta medför mindre stress hos både barn och pedagoger slår hon fast, vil-
ket även pedagogerna i förskola A konstaterade. 
 
Att barn ska ha inflytande i sin verksamhet anges tydligt i Lpfö98 och samtliga peda-
goger uppger att de är medvetna om det och strävar efter att genomföra det. Liksom 
både Arnér och Tellgren (2006) och Arnér (2006) inser samtliga pedagoger att det är 
genom reflekterande samtal som de kan utveckla sig själva och utmana sina förhåll-
ningssätt i arbetet med barnen. Alla slår fast att den största uppgiften de har som pe-
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dagoger i förskolan är att fånga upp barnens intressen och bygga vidare på dem till-
sammans med barnen. Det är viktigt att de i egenskap av pedagoger också på förhand 
väljer ut vad barnen kan få välja bland, eftersom allt inte alltid är genomförbart. De 
tre pedagogerna på förskola A tycks utgå ifrån en positiv barnsyn och tillåtande at-
mosfär där de inser hur viktigt det är att både de själva och barnen dagligen upplever 
motivation och utveckling. De fyra pedagogerna på förskola B anser att pedagogerna 
bör vara alerta och kunna lyssna in vad barnen vill. De menar även att personalen be-
höver kunna spinna vidare på barnens tankar och idéer. Dessa pedagoger menar att 
barnens val och deras påverkan ska utveckla barnen på ett sådant sätt att de känner 
att de växer som individer. Orlenius (2001) menar att barnens frihet ofta blir förgivet 
tagen och påpekar att individens frihet är ett grundläggande värde i Lpfö98. Han me-
nar också i likhet med Arnér och Tellgren (2006), att man borde reflektera och disku-
tera mer kring frågor som rör individens frihet och värdegrunden. Detta för att bli 
medveten om vad man gör eller inte gör, vad man borde göra och varför. Det är speci-
ellt Jennifer och Ulla i förskola A som uttrycker att ett problem i sammanhanget är 
bristen på tid att sitta och diskutera dessa frågor i arbetslaget. De anser i likhet med 
Orlenius (2001), Arnér och Tellgren (2006) samt Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) att det borde göras oftare därför att det är så viktigt att hela tiden 
reflektera både enskilt och tillsammans om vad som sker i förskolan och hur man kan 
utveckla den.  
 
5.2 Barnintervjuerna 
Av de intervjuade barnen uttrycker en majoritet att de trivs bra på sina förskolor och 
att det är tillgången på kompisar och leksaker som är roligast. Mest tycks barnen 
uppleva att de får bestämma om vad de ska leka med både inne och ute, vilket även 
konstateras av pedagogerna. Detta är ett synsätt hos barnen som även Selberg (2001) 
kommit fram till i sina studier. De intervjuade barnen i vår studie anser att det är pe-
dagogerna som bestämmer mest. Vi har tolkat det barnen har sagt som att de i regel 
upplever att de ibland får vara med och bestämma, och det rör i huvudsak vad de ska 
leka med och i vissa fall om de ska leka ute eller inne. I förskola A uppfattar barnen 
att deras pedagoger oftast svarar ja när barnen frågar dem om något. Detta tyder på 
att pedagogerna där har reflekterat och diskuterat fenomenet tillsammans och strävar 
efter en tillåtande miljö. Det överensstämmer med vad Arnér (2006) beskriver i sina 
undersökningar om hur pedagoger ser på barns inflytande som ett problem eller en 
tillgång. Att pedagogerna i Arnérs ovan nämna studie började tillåta mer och att till-
varon i förskolan blev mer positiv på många olika sätt efter en tids arbete med detta, 
är något som även pedagogerna på förskola A instämmer i. Detta tycks dessa barn 
också märka av eftersom de flesta av dem anser att deras pedagoger svarar ja. En 
majoritet av alla intervjuade barn upplever att det är svårt att få göra något annat än 
vad pedagogerna redan har bestämt på förhand, något som också framkommer i 
Selbergs resultat (2001). Barnen vill vara med och bestämma mer, men om vad 
varierar. De är dock överens om att det inte känns bra att inte få vara med och 
bestämma, och vi tolkar detta som att barnen skulle behöva mer av det Arnér kallar 
för ett reellt inflytande. I intervjun i tidskriften Förskolan (Claesdotter 2008) hävdar 
Arnér vikten av att barn har just ett reellt inflytande i sin tillvaro och inte bara kan få 
välja sång i samlingen, och att detta är utmaningen för pedagogerna.  
 
5.3 Observationerna         
Båda förskolornas observerade inneaktiviteter hade karaktären av fri lek där barnen 
själva fick bestämma vad de skulle göra. I förskola A var pedagogerna med och iakt-
tog barnen och hjälpte dem sedan när behov uppstod. Detta var något som framkom i 
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pedagogintervjuerna där samtliga nämnde att barnen oftast har inflytande över vad 
de ska göra inomhus, vad de ska leka med till exempel. En lugn och tillåtande stäm-
ning tycktes råda. I förskola B sov de yngre barnen varpå de äldre barnen skulle akti-
vera sig undertiden. Sagoläsning av pedagogerna förekom, men två barn inkludera-
des inte i detta på grund av språksvårigheter. I övrigt skulle barnen själva hitta något 
de ville göra, varför det blev visst spring och oro i lokalerna då vissa barn inte kunde 
bestämma sig för vad de skulle göra. Slutligen gavs barnen två alternativ, att antingen 
vara lugnare inne eller gå ut, varpå de flesta valde att gå ut. Detta stämmer överens 
med var pedagogerna uttrycker i intervjuerna, att ibland erbjuda alternativ som bar-
nen får välja bland. I detta fall förstår vi att det inte var genomförbart att ha springan-
de äldre barn inne när de minsta behöver lugn och ro för att sova. Enligt vår tolkning 
rör mycket av detta de sociala färdigheter som varje människa måste tillägna sig för 
att fungera i ett demokratiskt samhälle och som påpekas av respondenterna.  
 
Enligt Lpfö98 ska pedagogerna se varje barns behov och intressen, och verka för att 
alla barn ska kunna ta ansvar och utöva sitt inflytande i förskolan. Det upplevs som 
att de observerade situationerna överlag präglas av en tillåtande atmosfär där barn 
och pedagoger är väl medvetna om varandras åsikter, tankar och reaktioner i olika si-
tuationer. I aktiviteterna visar sig Arnérs tankar om det sociala samspelet (Arnér 
2006) som en förutsättning för barnens lärande, som en central tanke och något som 
konkretiseras av pedagogerna. Det skedde bland annat genom att barnen inomhus 
fick bestämma vad de ville göra och fick det stöd av pedagogerna som de behövde. 
Under dessa observationer och aktiviteter sker ett ständigt lärande genom att barnen 
hela tiden iakttar varandra och interagerar i olika sammanhang, vilket framhålls som 
viktigt av både Arnér och Tellgren (2006) och Åberg och Lenz Taguchi (2005). 
  
5.4 Sammanfattande reflektion 
För att utveckling ska kunna ske är det av största vikt att pedagogen kan ta tillvara 
mångfalden av barnens idéer och tankar menar Pramling Samuelson och Asplund 
Carlsson (2003) vilket rimmar väl med vad våra respondenter också kommit fram 
till. Vi förstår detta som att det är avgörande för pedagogen att kunna ta olika pers-
pektiv och se saker på olika sätt för att få en bred förståelse till det som sker. Detta in-
nebär bland annat att pedagogerna kan skapa och fånga olika situationer där de får 
barnen att tänka, fundera, lära, reflektera och uttrycka sig på olika sätt. Vi kan kon-
statera att pedagogernas och barnens upplevelser, samt det vi sett i observationerna 
överlag tycks stämma väl överens med vad forskningen kommit fram till. Utifrån vår 
studie tycks det dock i vissa sammanhang finnas ett dilemma mellan pedagogernas 
och barnens uppfattningar om graden av barnens medinflytande i förskolan. Samtliga 
pedagoger uttrycker att de oftast svarar ja när barnen frågar om de får göra något 
speciellt. Majoriteten av de intervjuade barnen tycks också anse att de oftast får 
svaret ja istället för nej av pedagogerna. Trots detta uttrycker barnen att de emellanåt 
upplever att det är svårt att få göra något annat än det som är på förhand bestämt. De 
vill vara med och bestämma mer och de uttrycker att det inte känns bra att inte få 
bestämma, men de har svårt att precisera vad de inte får bestämma om. Här får man 
beakta att barnens svar kan bero på dagsformen och vad barnen hade för intressen 
och behov i just den kontext de befann sig när intervjuerna genomfördes. Icke desto 
mindre är barnens upplevelser av sitt medinflytande högst relevant att ta reda på för 
pedagogerna i sammanhanget.  
 
För att arbetet med att öka barns inflytande i förskolan ska kunna fortgå och 
utvecklas åt rätt håll med utgångspunkt i Lpfö98 och FN:s barnkonvention (2008), 
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menar vi att det krävs som Arnér (2006) kommit fram till: tid och vilja att förändra 
sitt arbete och sitt förhållningssätt som pedagog. Det är viktigt att veta om något är 
genomförbart eller inte och kunna ge barnen alternativ när det behövs. Det kan 
upplevas som förvirrande för barnen att ha för mycket att välja på konstaterar 
pedagogerna. Att ett ökat medinflytande även innebär ett ökat ansvar tycks alla 
pedagoger vara överens om, och det är kanske den allra viktigaste aspekten i 
sammanhanget anser vi. Här kan vi se att förskolans komplexitet och allt som 
påverkas och sker där, utgör de villkor och ramar som pedagogerna upplever att de 
styrs av.  
 
6. DISKUSSION            
6.1 Metoddiskussion   
Denscombe (2000) konstaterar att det finns en risk i kvalitativa analyser att materia-
let (oftast en text) lyfts ur sitt sammanhang. Han  menar att kontexten är en nödvän-
dig beståndsdel av kvalitativt material varför det kan finnas en risk att innebörden i 
data förloras eller förändras vid analysen. Denscombe belyser även det vi upplevt un-
der studiens gång, att det i en kvalitativ studie finns detaljer och aspekter som inte 
anses passa in i sammanhanget. Denscombe menar dock att man ska vara försiktig 
med att förbise sådant då dessa är en del av det sociala livet. ”Sociala fenomen är 
komplicerade, och analysen av kvalitativa data måste erkänna detta och undvika fres-
telsen att förenkla frågorna alltför mycket” (s 261). Detta har vi försökt vara medvet-
na om under arbetets gång, och vi ansåg att materialet i resultatet därför var svårt att 
skära i. Vi anser att det är viktigt att som läsare få en bild av vad respondenterna sä-
ger och i vilket sammanhang det sägs, för att kunna förstå vad vi sedan analyserar 
och diskuterar. Urvalet av observationerna blev både ett delvis subjektivt urval och 
ett tillfällighetsurval vilket är begrepp som Denscombe (2000) beskriver. Detta beror 
på att vi endast hade en viss tid till förfogande för att samla in de data vi behövde, 
samt att när och var aktiviteterna kunde ske på avdelningen påverkades av vad 
pedagogerna eventuellt på förhand hade planerat, hur många barn som fanns där just 
då, om någon pedagog var borta på möte och om någon vikarie satts in och så vidare. 
Före undersökningarna hade vi bestämt oss för att om möjligt genomföra samtliga 
observationer först och därefter intervjuerna. Dessa skedde parallellt och vi upplevde 
att det gick att återkoppla till vad som skett i observationerna.  
 
Antalet observationer gick att genomföra utan problem eller särskilda bortfall. Dens-
combe (2000) påpekar att det är viktigt att förlägga observationer på olika tider och 
olika dagar för att få ett tillförlitligt resultat. Observationerna måste därför väljas ut 
med omsorg enligt honom, men här insåg vi att vi inte helt kunde välja vad vi skulle 
kunna observera. Förskolorna har olika aktiviteter vissa dagar, och antalet barn är of-
tast flest på förmiddagar varför just förmiddagar utgjorde grunden för möjligheter att 
utföra tillförlitliga och relevanta observationer. Det var svårt för oss att på förhand 
räkna med ett visst antal medverkande, men vi räknade ändå grovt med att kunna in-
tervjua minst fem barn och minst tre pedagoger på varje avdelning. Så blev det också, 
vilket vi är nöjda med. Det innebär att vi anser oss ha fått den sorts datainsamling vi 
behövde få för vår studie. Valet att göra ljudupptagning av barnintervjuerna men inte 
av pedagogintervjuerna var något som vi kunde utföra som vi önskat. Vi inser i efter-
hand detsamma som vi på förhand hade trott, att om vi hade spelat in pedagoginterv-
juerna på band hade vi fått ytterligare en mycket stor mängd data att bearbeta, och 
detta hade blivit ett alltför stort arbete med tanke på den tid vi haft till förfogande för 
denna studie och uppsats. Vi vill påpeka att vi på våra olika förskolor utfört observa-
tionerna och barnintervjuerna på liknande sätt. Däremot skiljde sig genomförandet åt 
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rörande pedagogintervjuerna. På pedagogernas önskan delades frågorna ut i förväg 
så att de på förhand kunde fundera och reflektera över dessa. På förskola A blev varje 
pedagog därefter enskilt intervjuad och anteckningar fördes undertiden. Speciellt vik-
tiga citat antecknades noga av intervjuaren och i något fall fick pedagogen ta om vad 
hon sagt då intervjuaren ansåg att det var viktigt att skriva ner det på precis det sätt 
som pedagogen uttryckte sig. Detta utfördes på det sätt som intervjuaren hade pla-
nerat. På förskola B svarade varje pedagog enligt egen önskan skriftligt på intervjun 
och deras svar samlade sedan intervjuaren in för bearbetning. Detta förklarar varför 
vissa delar av vår resultatredovisning är olika stora i sin omfattning, samt varför det 
finns fler direktcitat i resultatet från förskola A. 
 
6.1.1 Bortfallsanalys         
Stukát (2005) beskriver att bortfall förekommer i alla forskningssammanhang, vilket 
även förekommer i denna. Man måste dock ta i beaktande hur stort bortfallet får vara 
för att inte äventyra resultatet och tillförlitligheten av studien. Stukát benämner ex-
ternt och internt bortfall, där det förstnämnda rör de individer som inte alls vill med-
verka i studien. Detta gäller exempelvis den pedagog som inte ville medverka i interv-
jun i förskola A. Likaså gäller det de barn vars föräldrar inte godkände att deras barn 
skulle vara med i intervjuerna. Det interna bortfallet har skett i förskola A där barn 
vars föräldrar godkänt deras medverkan, själva ändå inte ville medverka. Här fanns 
också sådana barn där tillstånd funnits från föräldrarna, men barnen har inte varit på 
förskolan alls vid tillfället för genomförandet. Internt bortfall rör även sådana svar 
som inte gått att använda i studien, eller sådana observationer som inte varit relevan-
ta för studien. Hur vi hade kunnat undvika visst bortfall i vår studie är en fråga vi har 
ställt oss efteråt, och här ser vi att tiden vi hade på oss för genomförandet av datain-
samlingen spelat en avgörande roll. Förskoleverksamheten är en mycket komplex 
verksamhet med en hel del fasta tider och många företeelser som inträffar samtidigt. 
Detta innebär plötsliga förändringar som påverkar övrig planering. När det gäller 
barns medverkan är det också mycket mer att ta hänsyn till än om man enbart skulle 
intervjua och observera vuxna som troligen själva är medvetna om vad de ger sig in i 
och kan ställa relevanta frågor kring datainsamlingen. Vi har tagit hänsyn till vad 
Stukát (2005) nämner rörande att vara tydligare i att understryka anonymitetskravet, 
att frågorna kanske kunnat utformas bättre eller varit färre i antal. Kanske kunde vi 
ha förändrat motiveringen till varför vi valt att göra denna studie och så vidare. Men 
vi anser själva att det största skälet till bortfallet varit att tiden för datainsamlingen 
varit knapp. Vi anser att vi på grund av det inte har kunnat arbeta upp den kontakt 
som kanske skulle ha behövts för vissa individers medverkan.  
 
6.2 Resultatdiskussion       
Hur barnens medinflytande ser ut i förskolan har vi försökt synliggöra genom att do-
kumentera och analysera några ögonblicksbilder rörande detta. Våra egna upplevel-
ser av de två undersöka förskoleavdelningarna som innefattar iakttagelser i observa-
tioner, samt intervjuer med både pedagoger och barn, stämmer väl överens med vad i 
synnerhet Arnérs (2006) och Selbergs (2001) forskning har kommit fram till om det-
samma. Hur våra respondenter ser på arbetet med barns medinflytande, samt syn-
punkterna som framkommer i nyss nämnda forskningssammanhang, pekar på svå-
righeterna att kombinera barnens behov och rätt till medinflytande i förskolan enligt 
styrdokumenten, och vad som är praktiskt genomförbart i verkligheten. Här kan vi se 
att förskolans engagemang och förutsättningar påverkar, men även pedagogernas int-
resse, vilja, förmåga och kunskap om både barnen och innehållet i styrdokumenten. 
Vad som framkommer i resultatet är att pedagogerna tycks vara medvetna om att 
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barnen behöver ha ett större inflytande över sin vardag i förskolan, och att barnen 
också önskar det och ibland känner sig maktlösa. Vi har förstått att detta bland annat 
beror på att det är många olika reglerade aktiviteter som ska utföras och som varken 
pedagoger eller barn tycker sig kunna påverka för att förändra verksamheten. Dock 
upplever de flesta pedagogerna att då de provat att oftare svara ja till barnen har 
klimatet blivit lugnare och i förskola A konstaterade pedagogerna att barnen blev mer 
självständiga och ansvarstagande när så har skett under längre perioder. Detta 
överensstämmer med de resultat som Arnér kom fram till i sin studie (2006), vilket 
har stärkt vår uppfattning om vikten av att öka barns medinflytande i förskolan. 
 
Studiens pedagoger är även överens om vad de lägger i begreppet medinflytande jäm-
fört med begreppet delaktighet. Detta går i linje med vad Arnér (2006) anser kring 
desamma. Begreppet delaktighet innebär att barnen kan ta del av något som andra 
redan har bestämt menar Arnér, och för henne innebär medinflytandet att barnen i 
förskolan ges möjlighet att påverka sin vardagliga tillvaro, och att pedagogerna där-
med kan utveckla sin planering utifrån barnens idéer. Detta är något som studiens 
pedagoger uttrycker när de förklarar de olika begreppen, och vi är benägna att hålla 
med dem. Vi förstår också att innehållet i dessa begrepp blir svåra att definiera i den 
aktuella kontexten, och att många faktorer påverkar vardagen i förskolan. Därför vill 
även vi betona vikten av att pedagoger i förskolan diskuterar detta i arbetslaget så alla 
utgår ifrån samma grundtanke och är medvetna om vad som anger förutsättningarna.  
 
”Det står ingenting i läroplanen om att man ska säga nej, att man ska skälla på bar-
nen eller ständigt ha ordning i leden.” Dessa ord är Elisabeth Arnérs i tidskriften För-
skolan (Claesdotter 2008, s 30) där hon intervjuas kring sin studie (Arnér 2006). 
Detta belyser vad vi försökt komma fram till i vår studie. Lpfö98 klargör vikten av 
barns inflytande i verksamheten och vi menar att för att barns tankar och intressen 
ska kunna bejakas, behöver pedagogerna tillmötesgå barnen och deras behov istället 
för att säga nej på grund av bekvämlighet eller tidsbrist. Vi uppfattar att arbetet med 
barns medinflytande i förskolan innebär konsten att hitta en balans mellan vad bar-
nen vill och ska kunna få bestämma om, samt vad som är genomförbart för tillfället. 
Barn och pedagoger i studien är överens om att barnen har ett visst mått av inflytan-
de, vilket vi också kunde se i de beskrivna observationerna. Trots det är pedagogerna 
överens om att barnen skulle behöva ha ett större inflytande, men det måste vara 
möjligt att genomföra i verksamheten, och det är detta som uttrycks vara är svårighe-
ten. Vad påverkar då detta undrar vi? Att ha kunskap om vad relevanta styrdokument 
som Lpfö98, skollagen och FN:s barnkonvention anger kring barns inflytande i verk-
samheterna utgör grunden för arbetet. Likaså behöver pedagogen rannsaka sig själv 
och veta var han eller hon står i detta. Det behövs också ett intresse och en vilja att 
sträva efter ökat medinflytande för barnen, vilket vissa pedagoger i studien gav ut-
tryck för. Det gäller exempelvis vikten av att verkligen se vilka behov barnen har, och 
vilka resurser förskolan har till detta. Respondenterna i förskola A uttrycker att de 
reflekterat mycket kring medinflytandet genom att de är uttalat Reggio Emilia-inspi-
rerade, vilket påverkar deras verksamhet.  
 
I studien framkommer det att barnens mognad och språkkunskaper påverkar deras 
förmåga till inflytande, och respondenterna uttryckte att barnen behöver ha inflytan-
de på sin egen nivå. Detta belyses även i Lpfö98 rörande barns inflytande (s 10): 
”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan”. Vi menar att detta utgör den grund på 
vilken pedagogerna bör basera sitt arbete i förskolan. Det är viktigt att veta om något 
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är genomförbart eller inte och kunna ge barnen alternativ när det behövs. Det kan 
upplevas som förvirrande för barnen att ha för mycket att välja på konstaterar peda-
gogerna. Att ett ökat medinflytande även innebär ett ökat ansvar tycks alla pedagoger 
vara överens om, och det är kanske den allra viktigaste aspekten i sammanhanget an-
ser vi. Vuxna har ett ansvar att lära barnen, men främst utifrån barnens behov och 
intressen som Rousseau påpekade (Rousseau 1977). Det är anmärkningsvärt att 
Rousseau redan för längesedan uttryckte medvetenhet kring detta, och att pedagogen 
skulle vara en handledare till barnen och följa deras olika utvecklingsvägar (Rousseau 
1977). Även Fröbel (Gedin 1995) menade att barn och vuxna utvecklas tillsammans i 
ett ömsesidigt förhållande, vilket leder in våra tankar på moderna teorier som det 
sociokulturella perspektivet om barns utveckling och lärande (Säljö 2000). Med 
tanke på detta har vi därför svårt att motivera den syn på lärande som tycks finnas 
inom Liten Lär (Liten Lär 2008, Gedin 1995). Den ter sig för oss främmande och 
något som inte stämmer helt med vad skollagen, Lpfö98 och barnkonventionen anger 
kring barns utveckling. Utifrån våra undersökningar i de båda förskolorna i vår 
studie, förstår vi att förskolans komplexitet och allt som sker i verksamheten, utgör 
de villkor och ramar som pedagogerna upplever att de styrs av, förutom styrdoku-
menten. Det är med andra ord inte enkelt eller ens lämpligt att låta barnens intressen 
styra all verksamhet, utan det är istället viktigt att finna en balans och ett arbetssätt 
som fungerar i respektive arbetslag – och tillsammans med barnen.  
 
Det mesta som framkommit i våra intervjuer och observationer på de båda förskole-
avdelningarna stämmer överens, och pedagoger och barn tycks uttrycka liknande 
funderingar och tankar. Vi tycker oss dock se en tydlig skillnad mellan dessa, och det 
är att det i förskola B till skillnad mot förskola A, finns några barn med stora språk-
svårigheter, vilket vi uppfattar har en betydande roll i förmågan att kunna utveckla 
och öka barns medinflytande i verksamheten. Här ser vi en olikhet i förutsättningar-
na för de båda undersökta verksamheterna. På förskola B finns flera barn med språk-
svårigheter, och dessa barns möjligheter till medbestämmande och inflytande påver-
kas kraftigt av att deras möjlighet till kommunikation är starkt reducerad. Detta ef-
tersom de inte, jämfört med andra barn i samma ålder, kan uttrycka sina intressen på 
samma sätt som de. På grund av språksvårigheterna har dessa barn inte deltagit i un-
dersökningen, trots att de egentligen ingår i respondenternas åldersgrupp.  Pedago-
gerna på denna förskola menade att barnens inflytande såg olika ut beroende på indi-
viderna i barngruppen och deras förutsättningar. En pedagog i förskola B påpekade 
att de har barn i åldrarna 1-6 år med olika utvecklingsnivåer, och att barnen dess-
utom har olika språk. En annan pedagog menade att alla är med på förskolan utifrån 
sin egen utvecklingsnivå och mognad. Arnér och Tellgren (2006) menar att alla in-
divider växer av att bli förstådda, de påpekar även att personer som inte blir förståd-
da upplever frustration. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar 
starkt vikten av att få bli förstådd, vilket formar individen genom hela livet. Detsam-
ma påpekar Säljö (2000) då han belyser hur viktig den kommunikativa förmågan är 
hos alla människor för att kunna utvecklas och samspela i en gemenskap.  
 
Pedagogerna i studien upplever sig vara väl medvetna om att ständigt öka barnens 
medinflytande, vilket vi också har sett i våra observationer att de strävar efter. Klima-
tet på avdelningarna upplevdes av oss som observatörer vara lugnt och till största de-
len rofyllt genom att pedagogerna var tillåtande i hög grad, och det var tydligt hur de 
ville följa barnens intressen och behov. Detta upplever vi går att härleda till det resul-
tat som Arnér (2006) kommit fram till i sin forskning, att ett tillåtande klimat ger en 
lugnare tillvaro för alla på avdelningen. Att pedagogerna i vår studie är medvetna om 
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detta och reflekterar kring barnens grad av medinflytande upplever vi som mycket 
positivt. Barnen i intervjuerna uttrycker att de får vara med och bestämma olika sa-
ker, men vi kan se att det i regel rör sig om till exempel vilken sång eller saga de ska få 
höra, vem de ska sitta bredvid, vilket spel de ska ta fram och så vidare. Det positiva är 
att barnens pedagoger tycks vara medvetna om detta, men att det är ett omfattande 
arbete att ändra på detta och det tar tid. I förskola A verkar man vara mer inspirerad 
av tankarna inom Reggio Emilia än i förskola B, vilket också kan påverka förutsätt-
ningar och medvetenhet kring hur arbetet med barns medinflytande utvecklar sig.  
 
Inom Reggio Emilia respekteras barns rättigheter och kompetenser och allt lärande 
anses utgå ifrån barnens egna erfarenheter och tankar. Man menar att i ett 
demokratiskt samhälle måste alla vara införstådda med att ständiga förändringar 
sker, och för det behövs ambitioner och visioner. Detta utgör grunden för den syn på 
barn som finns inom Reggio Emilia, att de tror på barnen och på framtiden (Reggio 
Emilia institutet 2008). Arnér och Tellgren (2006) samt Säljö (2000) är inne på 
samma sak när de betonar människans, och i synnerhet barnens, behov av kom-
munikation och samspel som en avgörande faktor till utveckling och lärande. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att Reggio Emilias per-
spektiv går i linje med den svenska värdegrunden som utgår ifrån att respektera bar-
net och dess livsvärld. Enligt Reggio Emilia Institutet (2008) har grundaren Malaguz-
zi en gång uttryckt att begreppen utforskande och delaktighet bäst sammanfattar 
verksamheten inom Reggio Emilia. Det är en verksamhet som ständigt förnyar sig för 
att anpassa sig till det som sker i världen idag och ge de bästa förutsättningarna för 
barnen inför framtiden. Dahlberg och Åsén (i Forssell 2005) påpekar att hur man 
tolkar och beskriver Reggio Emilias pedagogiska filosofi beror på olika synsätt och 
perspektiv, men icke desto mindre har den kommit att betyda mycket för hur vi idag 
ser på lärande och kunskap i förskola och skola menar de. 
 
Både Arnér (2006) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar pedagogens syn och 
kunskap på barn som en förutsättning för att utveckla arbetet i förskolan, och därmed 
även kunna utveckla barnens medinflytande. De sistnämna trycker på att pedagogen 
måste ha en vilja och ett intresse för detta, och Arnér och Tellgren (2006) påpekar 
barnens behov av att få samtala med vuxna för att deras tankar och åsikter ska få ut-
lopp och fångas upp av pedagogerna. Sedan är det viktigt, anser Arnér (2006), att pe-
dagogerna vågar se verksamheten med nya ögon och även vågar stå upp för sin åsikt, 
vilket några av respondenterna också uttrycker. Pramling Samuelsson och Lindahl 
(1999) tar upp aspekten att det finns pedagoger som är mer eller mindre lämpade för 
yrket, och där vissa därmed lättare kan fånga upp barns behov och intressen, vilket är 
en förutsättning för att förskolans verksamhet fungerar som den ska enligt Lpfö98.  
 
Vi har härmed försökt bringa klarhet i de upplevelser och synsätt denna studies barn 
och pedagoger har i olika sammanhang och situationer rörande barnens medinflytan-
de. Det reversalperspektiv som Løkken och Søbstad (1995) nämner innebär att vi har 
försökt sätta oss in i de olika perspektiven som finns i förskolan för att försöka förstå 
vad som sker och hur det överensstämmer med barns medinflytande enligt styrdoku-
menten. Att kunna arbeta aktivt och medvetet med barns inflytande i förskolan är 
tidskrävande men viktigt (Arnér 2006, Selberg 2001), vilket våra intervjuade pedago-
ger uttrycker på olika sätt. Att arbetet med att öka barns medinflytande i förskolan tar 
tid och egentligen aldrig upphör konstateras i Arnérs avhandling (2006) där de med-
verkande pedagogerna i mångt och mycket kommer fram till samma sak som våra in-
tervjuade pedagoger trots att vår studie är mindre i omfattning. Att barnet kan välja 
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om han eller hon vill ha morot eller inte till maten, som Samuelsson och Sheridan 
(1999) tar upp som en aspekt av medinflytande, är en bra början. Men medinflytan-
det är mer än så enligt våra intervjuade pedagoger, vilket också konstateras av Arnér 
och Tellgren (2006) när de talar om vikten av ett reellt inflytande. Ekholm och 
Lindvall (1991, refererad i Selberg 2001) pekar på detsamma, att barn måste får vara 
med och bestämma mer för att kunna lära sig hur demokratin fungerar.  
 
Att ha möjlighet att diskutera inom arbetslaget och att själv som pedagog få tid att 
reflektera kring vad och varför man gör som man gör påpekar både våra intervjuade 
pedagoger och Arnérs respondenter, vilket även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) betonar. Vi menar också att om pedagogerna ska kunna utföra ett 
genomtänkt arbete i linje med Lpfö98 krävs det att det finns tid för reflektion såväl 
egen som gemensam i arbetslaget. Detta stämmer överens med Deweys tankar om lä-
rarens yrkesutveckling (Dewey 1999) och det behov av reflektion och samtal som 
både han, Arnér och Tellgren (2006) samt Arnér (2006) betonar.  
 
Trots att både vi som observatörer samt pedagogerna upplever att barnen i studien 
har relativt stor grad av medinflytande i sin vardag i förskolan, menar vi att det är 
ännu viktigare att kontinuerligt beakta vad barnen verkligen anser om sin delaktighet 
och inflytande. Vi kan konstatera att det är viktigt för pedagogerna att diskutera och 
reflektera tillsammans för att kunna utveckla tankar, utgångspunkter och förhåll-
ningssätt som gynnar barnens utveckling i enlighet med styrdokumenten. Men det är 
troligen ännu viktigare att pedagogerna även reflekterar och diskuterar detta med 
barnen vid valda tillfällen, för att få en säkrare uppfattning om vad de anser om sina 
möjligheter till medinflytande. Det är självklart att detta kan vara svårt när det rör de 
yngsta barnen i förskolan som inte ens kan uttrycka sig verbalt än, men då kan man 
observera barnen oftare och särskilt deras interaktion med sina pedagoger.  
 
För att kunna utveckla och öka barnens medinflytande i förskolan påpekar Arnér 
(2006) vikten av att pedagogerna förändrar sitt förhållningssätt genom exempelvis 
gemensam reflektion, vilket är en tidskrävande process. Att även reflektera 
gemensamt med barnen om samma saker tar tid, men vi vill påstå att det är den 
viktigaste reflektionen i förskolan. Tiden är något som vi i dagens samhälle anser oss 
lida brist på, men vi menar att tid finns. Frågan är hur den används. Och frågor som 
rör barn bör också innefatta barnens egna tankar och funderingar, vilket Arnér och 
Tellgren (2006) starkt framhåller, och helt enkelt utgå ifrån barnens perspektiv.  
 
6.2.1 Slutsatser  
Genom denna studie har vi kommit fram till följande viktiga slutsatser: 
 

• Pedagogerna i studien menar att de behöver bli ännu bättre på att se barnens 
behov och intressen, vilket vi tolkar som att pedagoger behöver sträva efter att 
i ännu högre grad utgå ifrån barnets perspektiv.    

 
• Pedagogerna anger själva att de inte får stagnera utan regelbundet ifrågasätta 

sitt eget engagemang och behov av nya tankar och utveckling. Att som pedagog 
vilja för mycket skulle i vissa fall kunna hämma barnens medinflytande.  

 
• Det är viktigt för pedagogerna att inse vikten av att barnen har ett språk och en 

möjlighet att kommunicera för att kunna delge omgivningen sina tankar och 
intressen.  
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• Vi anser att det viktigaste är att finna balansen mellan vad som är möjligt att 
genomföra och vad som inte är möjligt, och att detta kan variera under dagen. 
Det är därför av största vikt att pedagogen kan motivera sina argument och 
beslut inför sig själv, för barnen, kollegorna och för föräldrarna – att helt en-
kelt veta vad man gör och varför och att det finns en tydlig och förankrad tanke 
bakom det.  

 
• Varje arbetslag behöver diskutera sina förutsättningar och möjligheter för att 

kunna utveckla arbetet med barns inflytande i förskolan.  
 

• Vi anser att varje avdelning behöver involvera barnen mer i diskussioner och 
reflektioner som rör barnens tillvaro och behov. Vill man arbeta med att öka 
barns medinflytande är det därför nödvändigt att barnens tankar och åsikter 
(både genom muntlig kommunikation och genom observationer) tydligt fram-
kommer.  

 
6.2.2 Pedagogisk relevans 
Enligt skollagen (2008), som även avser förskolan, förstår vi att varje barns behov 
ska tillgodoses i förskolan av personal som har relevant utbildning och förstår vad de 
gör och varför. Detta betonas även av FN:s barnkonvention (2008), av Lpfö98 samt 
av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Vi vill även framhålla det som 
Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) konstaterar, och som framkommer under 
intervjuerna med både barn och pedagoger, att känslor och tankar och upplevelsen av 
att vara förstådd utgör viktiga aspekter i arbetet med att öka barns utveckling och de-
ras medinflytande i sin tillvaro. Enligt Lpfö98 ska barnen i förskolan ha inflytande 
över verksamheten och pedagogerna ska utgå ifrån barnens behov och intressen. 
Lpfö98:s mål angående barns inflytande i förskolan uttrycks enligt följande (s 11): 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö och 
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. 

 
Vi anser att vår studie är mycket relevant därför att barnens möjligheter till inflytan-
de är en viktig del i verksamheten och barnens vardag. Som blivande pedagoger me-
nar vi att denna studie har varit intressant och givande att genomföra, eftersom vi 
fick möjlighet att studera barnens konkreta inflytande i förskolans verksamhet.  
 
6.3 Nya forskningsfrågor 
Løkken och Søbstad (1995) lyfter fram att kvalitativa studier kan fungera som en för-
beredelse för kvantitativa undersökningar, och då skulle man kunna vidareutveckla 
denna studie genom att göra en mer omfattande studie på flera förskolor och sedan 
jämföra dem för att få fram ett mer generellt resultat om det är vad man önskar i sitt 
syfte. Det ligger också nära till hands att vidare forskning i ämnet kunde vara att se på 
det utifrån ett genusperspektiv och ta reda på hur pojkar och flickor ser på och upple-
ver medinflytandet. Man skulle också kunna undersöka hur manliga respektive 
kvinnliga pedagogers syn på barns medinflytande ser ut. Något som kan ha betydelse 
för hur och varför pedagoger upplever verksamheten på ett visst sätt, är deras utbild-
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ning och tidigare erfarenhet. Därför skulle detta kunna vara en annan aspekt på stu-
dien, att se hur utbildningsnivå och yrkeserfarenhet spelar in i pedagogernas reflek-
tioner och ageranden. En annan slags forskning som kunde utveckla denna studie är 
att se på en liknande aktivitet flera gånger och analysera hur pedagogerna agerar och 
om de förändrar sig vartefter tiden går. Det skulle även vara av intresse att undersöka 
vilket inflytande och medbestämmande flerspråkiga barn har över förskolans verk-
samhet.  
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Bilaga 1 
Missivbrev förskola A 

Hej!     2008-09-12 
 
Vi är två studenter som går vår sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna och vi ska nu skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vi ska 
skriva om barns medinflytande i förskolan och vårt syfte är att poängtera vikten av 
det demokratiska förhållningssättet i förskolan. Vi anser att denna undersökning är 
angelägen då barns inflytande är en del i förskolans läroplan (Lpfö98). Vi gör våra 
undersökningar på våra respektive praktikskolor vilket innebär att personal och barn 
känner igen oss och vet vilka vi är. Ert barn har valts ut som deltagare eftersom vi an-
ser att han eller hon förstår vad inflytande och medbestämmande innebär. Ert barn 
har troligen en egen förklaring på vad inflytande innebär, och därför tror vi att ert 
barn kommer att kunna besvara våra intervjufrågor. Av erfarenhet vet vi att barn i 
regel tycker att det är spännande att bli intervjuade.  
 
Vår studie kommer att koncentreras till de barn som är mellan 3-5 år, samt den per-
sonal som är knuten till deras avdelningar. Några observationer i helgrupp kommer 
att ske med papper och penna. När det gäller barnintervjuer kommer dessa att spelas 
in på band därför att det är svårt att hinna med att anteckna det barn säger när de 
sätter igång att berätta. Anonymitet garanteras för alla deltagare. Inga namn kommer 
att nämnas någonstans i studien, inte heller vilken förskola undersökningen är gjord 
på. Bandinspelningar förstörs så snart examensarbetet är godkänt och klart. Vi har 
som lärarstudenter endast två veckor på oss att genomföra all datainsamling  och det-
ta kommer att ske på ert barns förskola under veckorna xx och xx. Alla intervjusvar 
och observationsanteckningar kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  
 
Vi vill att ni som föräldrar skriftligen talar om för oss att ert barn får medverka i in-
tervjuer och i observationer för denna studie. Därför önskar vi att ni så snart som 
möjligt lämnar nedanstående svarstalong till personalen på ert barns avdelning så att 
vi vet exakt vilka barn som får vara med i studien. När examensarbetet är godkänt 
och klart från högskolans sida får ni ta del av slutresultatet om ni så önskar. Detta är 
något vi återkommer till. Har ni andra frågor eller funderingar kring detta är ni väl-
komna att höra av er via e-post eller telefon:  
 
Maria Mikiwer:  
e-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tfn: 076-7654 914 
 
Anna Windahl:  
e-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tfn: xxxxxxxxxx 
 
Handledare på högskolan: Carin Benjaminson, specialpedagog, Mälardalens högskola,  Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation.  
e-post: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kursansvarig på högskolan: Marja-Terttu Tryggvason, Mälardalens högskola, Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation.  
e-post:  xxxxxxxxxxxx            Tfn: 016-153255 
 
 
 



Bilaga 1 
Missivbrev förskola A 

 
Godkännande 

 
Härmed godkänner jag/vi vårt barns deltagande i ovan nämnda studie där anonymi-
teten är garanterad för alla som deltar:  
 
 
Vårt barns namn: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Förälders namnunderskrift:…………………………………………………………………… 
 
 
Dagens datum: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Lämna in detta påskrivna papper till personalen på ert barns avdelning senast xxxxxx 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Maria Mikiwer och Anna Windahl  (Mälardalens högskola) 
 
 
 



Bilaga 2 
Missivbrev förskola B 

 1

Hej!     2008-09-08 
 
Vi är två studenter som går vår sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna och vi ska nu skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vi ska 
skriva om barns medinflytande i förskolan och vårt syfte är att poängtera vikten av 
det demokratiska förhållningssättet i förskolan. Vi anser att denna undersökning är 
angelägen då barns inflytande är en del i förskolans läroplan (Lpfö98). Vi gör våra 
undersökningar på våra respektive praktikskolor vilket innebär att personal och barn 
känner igen oss och vet vilka vi är. Ert barn har valts ut som deltagare eftersom vi an-
ser att han eller hon förstår vad inflytande och medbestämmande innebär. Ert barn 
har troligen en egen förklaring på vad inflytande innebär, och därför tror vi att ert 
barn kommer att kunna besvara våra intervjufrågor. Av erfarenhet vet vi att barn tyc-
ker att det är spännande att bli intervjuade.  
 
Vår studie kommer att koncentreras till de barn som är mellan 3-5 år, samt den per-
sonal som är knuten till deras avdelningar. Eventuella observationer kommer att ske 
med papper och penna. När det gäller barnintervjuer (eller snarare barnsamtal) kom-
mer dessa att spelas in på band därför att det är svårt att hinna med att anteckna det 
barn säger när de sätter igång att berätta. Anonymitet garanteras för alla deltagare. 
Inga namn kommer att nämnas någonstans i studien, inte heller vilken förskola un-
dersökningen är gjord på. Bandinspelningar förstörs så snart examensarbetet är god-
känt och klart. Vi har som lärarstudenter endast två veckor på oss att genomföra all 
datainsamling och detta kommer att ske på ert barns förskola under veckorna xx och 
xx, alternativt xx och xx. Alla intervjusvar och observationsanteckningar kommer att 
behandlas konfidentiellt och deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbry-
tas när som helst.  
 
Vi vill att ni som föräldrar skriftligen talar om för oss att ert barn får medverka i in-
tervjuer och i observationer för denna studie. Därför önskar vi att ni så snart som 
möjligt lämnar nedanstående svarstalong till personalen på ert barns avdelning så att 
vi vet exakt vilka barn som får vara med i studien. När examensarbetet är godkänt 
och klart från högskolans sida får ni ta del av slutresultatet om ni så önskar. Detta är 
något vi återkommer till. Har ni andra frågor eller funderingar kring detta är ni väl-
komna att höra av er via e-post eller telefon:  
 
Maria Mikiwer:  
e-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tfn: xxxxxxxxxxx 
 
Anna Windahl:  
e-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tfn: xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Handledare på högskolan: Carin Benjaminson, specialpedagog, Mälardalens högskola,  Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation.  
e-post:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kursansvarig på högskolan: Marja-Terttu Tryggvason, Mälardalens högskola, Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation.  
e-post:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Tfn: 016-153255 
 



Bilaga 2 
Missivbrev förskola B 

 2

 
 

Godkännande 
 
Mitt barn får intervjuas    Ja........              Nej……….. 
 
Mitt barns namn  ……………………………………………. 
 
Underskrift  …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor om barns medinflytande i förskolan 
 
Flicka / Pojke: 
 

Ålder: 
 

 
------------------------------------------------------------- 
 
Fråga 1:  
Hur trivs du här på förskolan? 
 
 
Fråga 2: 
Vad får du vara med att bestämma om i förskolan? 
(Hur känns det?) 
 
 
Fråga 3:  
När du frågar din fröken om något, brukar de oftast svara ja eller nej till dig då?  
 
 
Fråga 4:  
Får du nån gång bestämma att du vill göra något annat än det som fröknarna 
bestämt? 
 
 
Fråga 5:  
Händer det att du inte får vara med att bestämma? 
 
När får du inte vara med att bestämma i förskolan? 
(Hur känns det?) 
 
 
Fråga 6:  
Vad skulle du vilja bestämma mer om i förskolan? 
(Varför vill du det?) 



Bilaga 4 

Intervjufrågor om barns medinflytande i förskolan 
 
Kvinna / Man: 
 

Din ålder: 20-30,  31-40,  41-50,  51-60+ 
 

Förskollärare / Barnskötare / Annat: 
 

Antal år i yrket inom förskolans verksamhet: 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Fråga 1: 
Vad anser du att delaktighet och medinflytande innebär i förskolan? 
 
Fråga 2:  
Hur ser du på barnens medinflytande i den vardagliga verksamheten på den 
avdelning där du jobbar? 
 
Fråga 3:  
Brukar barnen få vara med och bestämma olika aktiviteter? 
I så fall, när och om vad? Ge gärna exempel! 
 
Fråga 4:  
Vad anser du att barnen bör ha inflytande över? 
 
Fråga 5:  
Hur mycket tycker du att barnen ska bestämma om?  
Hur mycket anser du att de kan bestämma om i 3-5-års åldern? 
 
Fråga 6:  
Hur ser du på samarbetet i arbetslaget när det gäller barns medinflytande enligt 
Lpfö98? Hur arbetar ni? Är ni överens? 
 
Fråga 7:  
Om ett barn önskar något, vad tror du att du spontant svarar oftast till dem - ja eller 
nej? Hur tänker du kring det om det är så att du svarar nej oftast? 
 
Fråga 8: 
Övriga tankar och funderingar kring detta?  
Har du något exempel du vill dela med dig av? 


