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I studien undersökte vi inom vilka områden barn uppfattar att de har inflytande i 
verksamheten och vilka områden barn vill ha inflytande över. Syftet med denna 
studie är att synliggöra hur barnen själva tänker kring barns inflytande. I studien 
använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av barnintervjuer. Vi 
intervjuade 20 barn i par från två förskoleklasser från två skolor. I resultatet har det 
framkommit att barnen inte anser sig ha mycket inflytande i verksamheten. Några 
barns resonemang visade att de skulle vilja ha mer inflytande medan andra barn 
tyckte att det var bra som det var nu. Det de främst ville ha inflytande över var 
rutinerna i klassen till exempel över skrivböcker, klädval och leksituationer.  I studien 
har vi kommit fram till att barn inte har så stort inflytande över sin vardag i 
förskoleklassen som de skulle önska. 
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Inledning 

Verksamheten upprätthålls av lärarna i skolan i samspel med barnen. Får barnen 
vara med och bestämma någonting i verksamheten? Utgår lärarna ifrån barnens 
perspektiv? Läroplanen för grundskolan (Lgr 11, Skolverket, 2011) står det att skolans 
uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och genom det kunna delta i 
samhällslivet genom frihet under ansvar. Skolan ska vara öppen för och uppmuntra 
skilda uppfattningar och ska framhålla och ge möjligheter till personliga 
ställningstaganden. Samt stimulera elevernas nyfikenhet, självförtroende och viljan 
till att pröva egna idéer. Eleverna ska få ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans andra. Detta tror vi är mycket 
viktigt för att barnen ska få möjlighet och en vana att få uttrycka sina åsikter. Bjervås 
(2003) anser att delaktighet och inflytande innebär rätten att få göra sig hörd och 
även bli lyssnad på. Vi fick upp ögonen för detta ämne då vi upptäckte att det inte 
finns så mycket forskning om detta ämne och vi ville veta vad barnen tyckte och 
tänkte. Detta för att många lärare tror sig ge barn inflytande och vi vill se om det 
verkligen är så i dessa förskoleklasser vi valt att undersöka.  

 
Vi anser att det är viktigt att lärare reflekterar kring sitt förhållningssätt till 
delaktighet och inflytande. Genom reflektion i arbetslaget kan läraren utveckla nya 
synsätt som i sin tur kan bidra till en positiv utveckling för barns delaktighet och 
inflytande. Skolverket (2011, B) menar att elevernas trivsel är viktig för lärandet och 
det är mycket som påverkar, bland annat lärarnas förhållningssätt. En demokratisk 
miljö innebär att lärarna har ansvar för att barnen ska ha en möjlighet att vara 
delaktiga och kunna påverka sin vardag i förskoleklassen (Lenz Taguchi, 2009). Vi 
tror att vi vuxna måste ta barnen på allvar och låta deras röster få bli hörda och 
lyssnade på, det skapar ett gynnsamt lärandeklimat och skapar möjligheter till både 
inflytande och delaktighet. Vi tycker detta är mycket viktigt i skolans vardag och har 
själva upplevt att lärare inte alltid ger barn möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Detta är något som intresserar oss då det berör vårt framtida yrkesliv inom skolans 
värld.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen själva tänker kring barns 
inflytande i förskoleklass.  

De frågeställningar vi vill ha svar på är: 

1. Inom vilka områden uppfattar barn att de har inflytande i verksamheten? 
2. Vilka områden vill barn ha inflytande över? 
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2. Litteraturgenomgång 

I vår litteraturgenomgång relaterar vi till både förskola och skola eftersom 
förskoleklassen är tänkt att vara en bro mellan förskoleverksamhet och skolan. Med 
det menas att förskolepedagogiken ska följa med in i skolans värld.  

 

2.1 Förskoleklass 

Ackesjö (2001) menar att förskoleklassen inte är ett nytt påfund, det har funnits 
sexårsverksamheter lika länge som det har funnits daghem, lekskolor och förskolor. 
Sexåringar har på något sätt förberetts inför skolstarten. Det som är nytt sedan 
början på 1990-talet är att det är en egen skolform, men står utanför det obligatoriska 
skolsystemet. Förskoleklassen är tänkt att fungera som bro mellan förskola och skola, 
det skulle inte vara en skolverksamhet men heller ingen förskoleverksamhet. Det ska 
vara en mjuk, lekfull och lustfylld övergång till skolvärlden. I Skolverkets (2011) 
rapport står det att förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt 
och metodik, samt att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov.  
 
Leken är en väsentlig del som ingår i verksamheten. Lillemyr (2006) menar att barn 
lär genom leken och att lärandet ska vara lustfyllt, men även att barnen leker genom 
lärandet. Lärarna ska ta tillvara på barnens lek och använda sig av den i sin 
lärandesituation. Barnen är vana från förskolan att det är mycket lek i verksamheten, 
det är därför viktigt att inte glömma leken i förskoleklass. Ackesjö (2001) skriver att 
idag är förskoleklasser ofta placerade i skolmiljöer och traditionella klassrum där det 
finns minimalt med utrymme för lek och rörelse. Det är svårt att bedriva en 
förskoleinspirerad verksamhet i sådana lokaler. Då det i en förskoleklass ofta finns 
många olika typer av rum som barnen kan vistas i. Trots att 
förskoleklassverksamheten är frivillig för sexåringar väljer nästan alla föräldrar att 
låta sina sexåriga barn gå i den verksamhetsformen. 

 
 

2.2 Demokrati och etiskt tänkande 

Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att vuxna är mer fokuserade på att förmedla 
sina kunskaper än att lyssna på barnens tankar, de har förlorat en del av sin 
hörstyrka. Med ”hörstyrka” avses att lärare lyssnar och använder sig av det barn säger 
och deras idéer för att planera verksamheten efter barnens intressen. Författarna 
anser att lärare behöver en bra hörstyrka för att kunna skapa en skola som vilar på en 
demokratisk grund. Lärarna har ansvar för att barnen ska ges möjlighet att vara 
delaktiga och kunna påverka sin vardag i skolan, det krävs att lärarna lyssnar på det 
barnen har att säga. Det finns inga genvägar, utan det handlar om att visa ärlig 
nyfikenhet och medvetet lyssna på det barnen säger och vara uppmärksam på vad de 
gör. Författarna menar att vanligtvis planerar lärare sina samlingar utifrån vad de 
själva tycker är viktigt för barnen att lära sig. De borde inför varje planering tänka på; 
För VEM är det här viktigt? Barn är mer fokuserade om de är intresserade och tycker 
ämnet är intressant, därför är det viktigt att utgå ifrån barnens tankar. Barns egna 
tankar, idéer och frågor är nödvändiga och viktiga för lärares egna tankar och 
utveckling av samlingarna.  
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Skolverket (2011, A) skriver att lärare i förskoleklassen ska försöka få alla elever att 
uttrycka sina tankar. Elevernas trivsel är viktig för lärandet och det är mycket som 
påverkar, bland annat hur dagen är strukturerad, elevernas delaktighet och 
inflytande, lärarnas förhållningssätt. Johannesen och Sandvik (2008) visar att det 
kan vara svårt att lyssna då man ska försöka att lägga bort sina egna tankar och 
åsikter för ett tag. Författarna menar även att pedagogerna kan lära sig mycket 
genom att lyssna på barnen. Vuxna kan lära sig något om vad vi själva tycker och 
tänker om barn och vi kan även få en uppfattning om vad som är viktigt för dem.  
 

Diskussionen och reflektionen kring värdegrundsfrågor lyfter Åberg och Lenz 
Taguchi (2009) som en möjlighet för lärare att mötas i gemensamma etiska 
reflektioner kring det pedagogiska arbetet. Att tänka etiskt medför att läraren blir 
medveten om sitt eget handlande och reflekterar över vilka värderingar och normer 
som påverkar och styr dem. Dessa reflektioner hjälper läraren att kunna ompröva sitt 
agerande och medför till en ständig utveckling av verksamheten tillsammans med 
kollegor och barn. Barnen ska ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter 
tillsammans med andra och det är lärarens ansvar att planera vardagen så att detta 
blir möjligt. Mycket i skolan hänger på vad läraren har för barnsyn. Författarna anser 
att lärare bör se barnen i skolan som kunniga och kompetenta människor och att 
lärandet inte ska bygga på att barnen ska matas med all kunskap som läraren besitter. 
Barn bör själva få formulera egna frågor, försöka ta reda på svar på frågor eller 
information om ett fenomen, de kan, och genom att de får möjligheten att göra själva 
höjs deras självkänsla. Där menar Bjervås (2003) att vissa lärare ibland är mer 
fokuserade på att packa barnens ryggsäckar fulla med de kunskaper som läraren 
anser att de ska ha och glömmer bort att titta efter vad barnen har i sina ryggsäckar 
först.  

Johannesen och Sandvik (2008) menar att de senaste åren har fokus på barns 
kompetenser ökat. Den nya forskningen visar att små barn har åsikter och vilja. De 
ses inte längre som tomma blad som ska fyllas med kunskap och social kompetens. 
De menar att varje barn är unikt och barn kan vara både lika och olika. En stor 
utmaning för lärarna är att försöka ta sig loss från redan bestämda kategorier om vad 
ett barn är, bör kunna och hur de utvecklas. De vuxna, menar författarna, måste möta 
barnet med en öppenhet och se barnet som något av en expert på sin egen värld och 
sina upplevelser. Barn har en helt annan förståelse hur det är att vara barn här och 
nu, än vad vi vuxna kan ha då vår barndom låg i en annan tid, annan politisk och 
historiskt sammanhang.  

Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att om barnen ska förstå ett demokratiskt 
förhållningssätt måste de på allvar bli inbjudna i diskussioner och de vuxna måste tro 
på deras förmågor. Att skapa ett klassrumsklimat som bygger på demokrati och 
delaktighet handlar inte om att barnen får göra som de själva vill, utan det handlar 
om att de ska få utrymme att tänka fritt och respektera andras åsikter.  

 

2.3 Barns rätt till inflytande 

Arnér (2009) menar att ge barn inflytande är något som vuxna är relativt ovana vid. 
Att fråga efter barnens uppfattningar och göra deras röster hörda regelbundet är inte 
speciellt vanligt. I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 8) står det:  
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Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 

utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering 

och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 

och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar. 

Arnér (2009) anser för att barnen ska få inflytande och för att de vuxna ska få insyn i 
deras tankar krävs det att barnen tillfrågas. Samtidigt ska de ges möjlighet och tid till 
att tänka efter och utveckla sina synpunkter eller åsikter.  Dewey (1916/1999) menade 
för att barn ska bli demokratiska medborgare i ett demokratiskt samhälle är det av 
stor vikt att det skapas en miljö i skolan där barn får känna att de ges inflytande och 
deras åsikt är viktig. Arnér (2009) betonar att det är viktigt att belysa barns 
rättigheter då barn är i en underordnad maktposition och de har ingen självklar rätt 
till inflytande i en offentlig verksamhet. FN:s konvention om barns rättigheter trädde 
i kraft 1989 och i artikel 12 i konventionen framhålls det om barns rätt till egna 
åsikter, att få uttrycka dessa och bli lyssnade på och att samhället ska se till barns 
bästa. 

Sandvik och Johannesen (2008) menar att rätt till delaktighet och inflytande inte 
handlar om att bestämma utan innefattar något mer. Delaktighet och inflytande 
handlar om att vi alla är tillsammans i en gemenskap där alla inkluderas och visas 
respekt. Vidare beskriver de hur delaktighet och inflytande handlar om samspel 
mellan människor, att bli lyssnad till och en ömsesidig respekt i en gemenskap. Det 
räcker inte att barnen är närvarande för att de ska bli delaktiga och få inflytande utan 
deras åsikter bör få uttryckas på ett eller annat sätt. Det gäller för barnen att få vara 
med i diskussionerna om vad som krävs i verksamheten för att få en bra vardag. Här 
pekar författarna på hur viktigt det är med den vuxnes ansvar och även hur viktigt det 
är med reflektion i verksamheten.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  menar att inflytande kan innebära att 
barn och vuxna tillsammans beslutar om hur den pedagogiska miljön ska se ut, vilka 
material man ska använda sig av, aktiviteter och vad trivseln och samvaron ska ha för 
regler. Arnér (2009) synliggör att begreppet inflytande kan definieras på olika sätt 
beroende på sammanhanget det används i. Hon skriver att det betyder att eleverna 
själva ska ha möjlighet att påverka sin situation. En undersökning, som Arnér 
genomförde, om barns syn på sitt inflytande visade det sig att vissa barn hade mer 
fantasirika svar och andra var mer medvetna om sin situation. Det visade sig dock att 
de flesta barnen i undersökningen var ovana att ta ställning till vad de skulle vilja 
bestämma över i förskoleklassen eftersom de sällan blev tillfrågade av lärarna.  

Arnér (2009) menar att delaktighet och inflytande tillskrivs samma innebörd men 
författaren skiljer begreppen åt och menar att delaktighet är att delta i något som 
redan någon har planerat medan inflytande innebär att eleverna får möjlighet att 
påverka tillvaron och att läraren tar hänsyn till elevernas erfarenheter och idéer i 
planeringen. Det innebär också att läraren ska ta hänsyn till elevernas initiativ och 
barns perspektiv i planeringen. Inflytande ger en tydligare fingervisning om vilket 
verkligt inflytande barn har på sin vardag. Ett annat sätt att beskriva begreppet 
inflytande i skolan är att lyssna på barnen och låta dem bli hörda och respekterade 
och det är det ligger i de vuxnas makt att se till att det sker.  Det är också viktigt för 
läraren att visa barn respekt för barnens initiativ och även ett intresse för deras idéer 
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eftersom barnens lek och aktiviteter utvecklas då. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) anser att det är nödvändigt att barn ges möjlighet till inflytande i sin vardag 
för att de ska kunna fostras till demokratiska medborgare. I förskolan, förskoleklass 
och skolan ska barnen lära sig grundläggande värden och utveckla sina förmågor så 
de kan hjälpa andra och själva må bra. För att kunna utveckla dessa förmågor är det 
upp till läraren att skapa en miljö som utmanar och stimulerar barns lärande, men 
samtidigt utgå från barnens sätt att förstå, uppfatta och leda barnen mot skolans mål.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det kompetenta barnet har en 
lust att lära och också har en egen drivkraft. Barnet är en aktiv medskapare av sin 
kunskap och det finns en tilltro till barns förmåga, resurser och nyfikenhet. Barnet 
uppfattas inte som någon som inte kan någonting och behöver fyllas med kunskap 
och läraren ser barnets möjligheter. Läraren stimulerar och utmanar barnet och 
bemöter barnet med positiva förväntningar. Det blir då att läraren ser till varje barns 
förutsättningar och ser till barns möjligheter istället för dess begränsningar.  

 

2.4 Delaktighet 

Bjervås (2003) menar att barns delaktighet har ett tydligt samband med deras 
lärande. Författaren menar att barn måste få öva på att ta ansvar och beslut i 
förskolan, förskoleklass och skolan. Barnen måste få utveckla sina förmågor och 
möjlighet att delta i beslutsfattande med hjälp och stöd från de vuxna. Det har visat 
sig att om barnen får utveckla dessa förmågor så har det stor betydelse för att det kan 
få betydelse för hur de blir som samhällsmedborgare i framtiden. Författaren 
framhåller också hur viktigt det är att som lärare ställa sig frågan, hur delaktiga barn 
har möjlighet att vara i min klass? Lärare i förskola, förskoleklass och skola bör också 
vara medvetna om barns perspektiv och låta barnen, redan från en tidig ålder, vara 
delaktiga och fatta beslut. Bjervås förklarar också att delaktighet handlar om rätten 
att få göra sig hörd och även bli lyssnad på. Delaktighet kan också innebära att få 
känna sig som kompetent och respekterad. Det handlar om att bli tagen på allvar och 
att barns tankar, erfarenheter och idéer tas upp och blir lyssnade på. Genom att mina 
tankar blir uppmärksammade så blir också mina kompetenser synliga och de kan 
fortsätta utvecklas.  Arnér och Tellgren (2006) menar att delaktighet kan innebära att 
vara med i en process och att få delta i något som redan är bestämt. Johannesen och 
Sandvik (2008) anser att rätten till delaktighet och inflytande inte innebär en 
motsättning till hänseendet av gruppen. 

Bjervås (2003) skriver att barnen har större möjligheter till att ta självständiga beslut 
hemma än de har i förskoleklass. Resultatet bör leda till reflektion hos varje lärare 
och hur just deras verksamhet ser ut enligt författaren. Möjligheten att få vara med 
och bestämma på ett individuellt plan måste också begränsas då det handlar om ett 
samspel mellan barn och vuxna. Delaktighet handlar också om, enligt Bjervås, att 
utgå från barns perspektiv. Att se på världen med barnens blick och det som händer 
där. Läraren bör ställa sig frågor som; Hade jag som barn i denna förskoleklass 
upplevt att min röst blivit hörd? Finns det vuxna som lyssnar på mig? Hade jag 
upplevt att jag var delaktig i verksamheten?  

Bjervås (2003) skriver vidare om hur barn ofta uppfattar sin delaktighet. De flesta 
barn vet innebörden av begreppet ”bestämma” och kan relatera till ”att bestämma”. 
Barn är medvetna att det mestadels är vuxna som bestämmer och tycker främst att 
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delaktigheten är hänvisad till deras egen lek. Det är i leken de kan påverka och 
bestämma vad de vill leka och med vem de vill leka men de är samtidigt medvetna om 
att de inte kan bestämma över de andra barnen som är med i leken. Här handlar 
barnens perspektiv om främst den innebörd som medbestämmande har för barn 
enligt författaren.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att vissa barn har väldigt stor respekt för vuxna och 
inte riktigt litar på sin egen förmåga och då inte vågar framföra sin åsikt eller önskan 
med risk att bli förhörd av den vuxne. Många barn förlikar sig med tanken på att det 
är de vuxna som bestämmer för att de vet att vuxna kan och vet mer. Författarna 
skriver om modellmakt som innebär att barn tar förgivet att det alltid är de vuxna 
som vet vad som är bäst för barn. Sandvik och Johannesen (2008) anser att vuxna är 
alltid i en maktposition i relation till barn och barn befinner sig i ett underläge. Det är 
viktigt att de vuxna är medvetna om sin maktposition och hur den kan påverka 
barnens chans till inflytande och delaktighet. Författarna menar att det är bra om vi 
istället för att möta barnen med en ledande inställning intar en mer frågande sådan. 
Att möta barn med en större öppenhet innebär också att vuxna måste våga släppa 
kontrollen mer för att barn ska få möjlighet att vara delaktiga.  

 

2.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Arnér och Tellgren (2006) menar att det finns flera sätt att förklara begreppet 
barnperspektiv som till exempel att se barns bästa, ha barnen i centrum och att 
barnen ska vara i fokus för lärandet. Barnens bästa är något som lärare bör ha i 
åtanke när de planerar sin verksamhet. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 
menar att lärare planerar sin verksamhet efter en teori som kan vara baserad på egna 
erfarenheter, barndomsupplevelser, nykommen forskning och från sitt praktiska 
arbete med barn. Både innehållet och utformningen beror på vad läraren har för 
barnsyn och vad denne har för syn på lärandet, då det genomsyrar hela planeringen 
för verksamheten. Det är också viktigt att analysera hur verksamhetens upplägg har 
organiserats och strukturerats för att kunna se brister och styrkor i planeringen och 
även det som är bra. Att se det ur ett barns perspektiv innebär att förstå det barn 
uttrycker som meningsfullt. Tolka barnens ord på ett sätt som gynnar lärandet och 
inte tolkar deras ord för att passa ens eget perspektiv. Man måste ha kunskap om och 
vara lyhörd för barnens uttryck och sammanhang.  

Bjervås (2003) menar att som lärare kan det vara bra att tänka; Om jag var elev i 
denna klass, skulle då jag känna att min röst blev hörd? Hade jag känt mig delaktig? 
Det är att försöka se saker ur barns perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar att 
vuxna ofta säger att de utgår från barns perspektiv när de tolkar barn, men att det 
oftast tolkar det ur sitt eget perspektiv, alltså ur vuxnas perspektiv. Benn (2003) 
menar att lärarens förhållningssätt i möte med barnen har större betydelse än vad 
många tror. Barn är beroende av att få reaktioner av vuxna för att skapa en 
uppfattning om sig själv och utveckla en självbild. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att lärare som deltar i barnets 
lekfullhet eller som observerar leken kan direkt använda sig av det som barnen gör 
eller säger i en lärandesituation. Visar sig intresserad av det barnen leker och det som 
intresserar dem.  Genom att läraren visar intresse för dem så uppmuntrar det i sin tur 
barnen till att våga uttrycka sina åsikter utan att det ska behöva vara rädda för att 
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läraren ska tycka att det är fel. Emilson (2003) menar att kommunikationen är viktig 
överallt, men i förskoleklass främjar den också barnens intresse för skolan. De blir 
delaktiga tillsammans med läraren genom kommunikation om hur företeelser kan 
förstås och förklaras. Det gäller då för läraren att vara intresserad av varje barns 
funderingar, påståenden och handlingar samt vara engagerad, att se, stödja och 
utmana barnen. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att lek och skapande arbete är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att barnen ska kunna tillgodose sig kunskaper.   

Arnér och Tellgren (2006) menar att barnen sätts i fokus men ur vuxnas synvinkel. 
Barns tidiga erfarenheter av att bli tagen på allvar, att bli lyssnad på och få sin röst 
hörd påverkar dem i framtiden. Det har stor betydelse för hur de senare lyssnar på 
andra, låter andra göra sina röster hörda och hur de tar andra på allvar. Johannesen 
och Sandvik (2008) anser att om de vuxna betraktar barnens åsikter, viljor och 
kompetenser som förnuftig och relevanta, kan de tillsammans skapa goda 
lärandesituationer. Barns röster och åsikter är viktiga och bör få påverka 
gemenskapen. 

Att ta ett barns perspektiv kan innebära enligt Arnér (2009) att barnens initiativ tas 
tillvara. Det har hon dock i tidigare genomförd studie erfarit att barns initiativ, om 
det stör ordningen eller överraskar pedagogerna, ofta bemöts med oro av 
pedagogerna att situationen ska bli stressig eller kaosartad. Författaren menar att 
lärare som ser på barns initiativ på detta sätt inte heller ser möjligheter att förändra 
sitt arbetssätt. Vidare skriver Arnér att lärare kan tycka att det är svårt att bryta 
gamla mönster och regelsystem och att man tar mer hänsyn till vad de vanligtvis 
brukar göra och vad kollegorna anser, än till vad barnen önskar.  

Enligt Johannesen och Sandvik (2008) innebär att släppa kontrollen att våga gå in i 
olika processer och skeenden där vi inte vet vad som kommer att hända. Vi måste ta 
barnen på allvar och vara uppmärksamma på vad barnen förmedlar i sin lek och 
andra uttryck. Barn vet mycket om sin egen värld och har mycket att bidra med och 
det är viktigt att vuxna möter den som medmänniskor och fokus ska inte ligga på 
brister och på vad de en gång ska bli, vuxna. De vuxna bör våga vara i tvivel och 
ovisshet om de ska forma vardagen tillsammans med barnen. Johannesen och 
Sandvik menar vidare att det krävs mycket av vuxna att jobba med barns rätt till 
delaktighet och inflytande. Det krävs en ansträngning för att försöka förstå vad barn 
tycker och tänker. Det kräver också hängivna och trygga vuxna människor som vågar 
möta vardagen med öppna ögon.  

 

2.6 Styrdokument 

Enligt skollagen vilar all pedagogisk verksamhet och utbildning (2010:800) på 
riksdagens värdegrund och utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de 
grundläggande demokratiska värderingar samhället har. Även de underåriga barnen, 
barn under 18 år, ska ha inflytande på den utbildning de deltar i och med hänvisning 
till barnkonventionen, skall barnens bästa vara utgångspunkten. De ska fritt få 
uttrycka sina åsikter i alla de frågor som rör dem. Vidare står det att ska barn ges 
inflytande över utbildningen och de ska stimuleras att ta aktivt deltagande i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen och att de ska hållas informerade i frågor som 
rör dem. Formen av inflytande och informationen ska anpassas efter ålder och 
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mognad på barnen. I lagen för förskoleklass står det att utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och dess behov och att det ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap.  

Skolverket (2011, B) menar att det stod mycket klart och tydligt i skollagen att barn i 
skolan ska ha inflytande. Men det står inte preciscerat över vad elevinflytande är eller 
om inflytandet ska utgå från varje elev eller utgå från gruppen. Det är något som får 
tolkas av varje person. Senare skrevs det ett tillägg, att elevinflytandet i varje klass 
ska preciseras i varje skolas arbetsplan. Men det står fortfarande inga specifika 
anvisningar om hur inflytandet ska gestaltas. Det är rektorns uppgift att se till att ett 
aktivt elevinflytande gynnas. Johannesen och Sandvik (2008) skriver att barn i 
skolverksamheter ska ha delaktighet och inflytande är en förpliktelse. Utmaningen 
ligger alltså inte i om barn ska ha inflytande utan hur man ska först den rätten och 
hur man ska praktisera det.  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att barnen ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet för att kunna vidareutveckla sin utbildning. Vidare står det att det krävs 
en god miljö för att utveckling och lärande ska ske. Skolan ska sträva efter att skapa 
de bästa förutsättningarna för eleverna när det gäller bildning, tänkande och för 
deras trygghet. Elever ska ha inflytande i förskoleklassen därför att det ingår i skolans 
uppgifter, att fostra barnen till demokratiska medborgare. Men de många studierna 
som gjorts visar att barn inte har något egentligt inflytande. Barn måste få erfarenhet 
av att ta ansvar och utöva inflytande. Med större inflytande ökar ansvarstagandet och 
motivationen. Barn ska tycka det är roligt i förskoleklassen och ökat inflytande är en 
förutsättning för att skolan ska lyckas med ett livslångt lärande. Vidare står det att 
eleverna alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande. I regeringens proposition (1996/97:109, sid 3) står det:  

                     Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar. 

 

3 Metod 

Här kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att få fram material till vår 
undersökning, förberedelser inför intervjuerna, urval och hur genomförandet gick 
till. 

 

3.1 Metodval 

Till denna studie valde vi att genomföra barnintervjuer för att få höra barns tankar 
och idéer om vad de tycker om deras inflytande i förskoleklassen. Enkäter var inte ett 
alternativ i denna åldersgrupp. Åberg och Lenz Taguchi (2009)  menar att genom 
barnintervjuer får de reda på mycket om vad barnen vill, kan och vad de har för 
tankar om olika fenomen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)  menar att 
genom att genomföra intervjuer med barn och analysera deras ord kan det hjälpa 
läraren att bättre förstå barns tankar och tankevärld. Denna nya kunskap underlättar 
till att kunna skapa en bättre lärandemiljö för barnen och för att kunna utvärdera sitt 
eget pedagogiska arbete.  
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Studien har utförts med en kvalitativ ansats, vilket enligt Stukát (2005)  betyder att 
tonvikten läggs på att tolka och förstå resultaten i stället för att generalisera och 
förutsäga. Vi kommer att använda oss av ordet ”hen” i resultatdelen istället för 
han/hon eftersom vi tycker det är ett lämpligt och, tror vi, ett ord som kommer att 
användas mer och mer i framtiden. Vi har även valt att inte fokusera på könen så 
därför tyckte vi detta ord var passande.  

 

3.2 Urval 

Syftet med denna studie var att intervjua barn i förskoleklass för att få deras 
uppfattning om huruvida de har möjlighet till inflytande och delaktighet i skolans 
vardag. Vi valde att intervjua 20 barn i två olika förskoleklasser för att få ett bättre 
urval till vår undersökning. Vi gjorde ett, enligt Stukát (2005), bekvämlighetsurval. 
Det vill säga att vi valde att intervjua barn i förskoleklasser, som vi själva haft kontakt 
med tidigare. Vi gjorde detta då vi såg fördelar med att redan ha träffat barnen och att 
de skulle känna sig mer bekväma under intervjuerna. Lärarna hjälpte oss med urvalet 
och gav oss vägledning om vilka intervjupar som de trodde skulle passa bra ihop, 
detta eftersom de kände barnen bättre än oss.  

 

3.3 Etiska aspekter 

I vår studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav inom 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det betyder att vi har beaktat 
informationskravet genom att informera respondenten om varför vi ville göra dessa 
intervjuer och vad syftet med studien var. Samtyckeskravet tog vi hänsyn till genom 
att vi skickade hem ett missivbrev (se bilaga 1) till föräldrarna, för att få deras 
samtycke till att dess barn skulle få delta i undersökningen. Barnen själva fick välja 
om de ville vara med och de informerades om att de fick avbryta när de ville. 
Samtidigt som vi avläste barnens kroppsspråk och frågade barnen om de ville avsluta 
då de började visa tecken på otålighet, eftersom barn inte alltid vågar säga att de vill 
avbryta. Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till genom att inte avslöja för mycket 
om respondenten eller om skolorna där undersökningen genomfördes i resultatet. 
Nyttjadetskravet tog vi hänsyn till genom att informera respondenten de om att 
deras svar och medverkan kommer att användas i detta arbete och läsas av lärare och 
studiekamrater på högskolan, samt läggas ut i en databas för examensarbeten. 

 

3.4 Genomförande 

Innan vi började med intervjuerna skickade vi hem ett missivbrev till föräldrarna som 
förklarade vad vi hade för avsikt att göra i deras barns klass och gav dem möjlighet att 
neka sitt barns deltagande i undersökningen, då barnen är minderåriga. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på skolan där vi kunde stänga dörren om 
oss och därmed förhindra att vi inte skulle bli störda av andra. Genom att vi kom till 
skolan och genomförde intervjuerna var lokalerna välbekanta för barnen vilket 
förhoppningsvis medförde att situationen blev lite tryggare. Stukát (2005) menar att 
för att få ett så bra intervjuresultat som möjligt bör miljön runt i kring vara lugn och 
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upplevas trygg. Innan vi påbörjade intervjun lät vi barnen bekanta sig med 
diktafonen vi skulle använda oss av genom att spela in lite som de sedan fick lyssna 
på. Detta för att barnen inte skulle fokusera på diktafonen under själva intervjun. De 
fick möjlighet att lyssna på intervjun efteråt, intervjuerna varade tre- fem minuter. 
Intervjuerna har genomförts i par, för att barnen skulle känna sig trygga i situationen 
och för att få fler svar på kortare tid. Även att barnen kan stödja varandra i 
tankeprocessen och få inspiration av varandras tanketrådar. Nu i efterhand funderar 
vi på om vi inte hade fått mer material till studien om vi hade intervjuat barnen en 
och en. Barnen blev kanske mer påverkade av varandra än vad vi trodde att de skulle 
bli. Det är något att tänka på vid en fortsatt studie kring detta.  

Denscombe (2009) anser att det är av största vikt att respondenten är medveten om 
vad som ska ske och vad informationen skall användas till. Stukát (2005) menar att 
det kan vara fördelaktigt att göra gruppintervjuer, men det får då inte vara för många 
personer samtidigt. Då kan det bli svårt att särskilja svaren och det finns en möjlighet 
att respondenterna påverkar varandras svar. Vi valde att ställa öppna frågor till 
barnen då vi ville att de med egna ord skulle berätta det vi ville veta, ibland ställdes 
det en följdfråga. Frågorna som ställdes berörde barnens egna uppfattningar om 
deras vardagsinflytande i förskoleklassen (se bilaga 2). När vi tittar tillbaka på våra 
intervjufrågor skulle vi kunna tänka oss att vi borde ha ställt följdfrågor till barnen 
som hade kunnat hjälpa barnen att svara mera utförligt och på så sätt hade vi kanske 
fått mer material.  

 

3.5 Databearbetning 

När alla intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom inspelningarna och 
transkriberade barnens svar på våra frågor. Efter transkriberingen markerade vi det 
som var relevant för studien för att underlätta analysen. Därefter sammanställde vi 
svaren efter våra intervjufrågors ordning och tog ut några citat som illustrerade barns 
berättelser och de tankar de gav uttryck för. Vi har sammanställt resultaten från båda 
förskoleklasserna, men inte alltid tydliggjort vilken klass eller barn som sagt vad.  

 

4 Resultat 

Här kommer vi att presentera de resultat som framkom utifrån våra barnintervjuer. 
Vi har valt att dela upp resultatet under två rubriker för att förenkla läsningen.  

 

4.1 Presentation av urval 

I denna studie har vi intervjuat barn i två förskoleklasser på två olika skolor. I den 
ena förskoleklassen som vi kan kalla grupp röd. De har ett mycket nära samarbete 
med klass 1, det är en så kallad F1:a. Den andra förskoleklassen kan vi kalla grupp blå 
och är uppdelad i två grupper. Det är två lärare som tillsammans håller i grupperna 
och ibland går en del barn med en extra lärare för att det ska bli mindre grupper att 
arbeta i. Några barn har hemspråksundervisning och brukar gå iväg en gång i veckan 
då de andra barnen har samling, ett barn har specialpedagogundervisning även där 
under samlingsstunden.  
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4.2 Barns syn på inflytande 

När vi frågade barnen om de visste vad inflytande var svarade samtliga barn nekande. 
Vi frågade även om de visste vad bestämma innebar och då fick vi svar som ”man kan 
bestämma över någon eller något”. Det visade sig vara ett begrepp som de hade mer 
förståelse kring. Vi förklarade att inflytande hade ungefär samma betydelse som 
begreppet bestämma och det kan också innebära att lärarna lyssnar på dem och deras 
idéer. Efter att vi förklarat vad det betyder sa barnen att det förstod betydelsen. Alla 
barnen ansåg att de har inflytande i en del av skolverksamheten, till exempel på 
gympan får de vara med och välja lekar. Barnen ansåg att på fria leken fick de 
bestämma själva vad de skulle göra. Det var fler barn i den röda gruppen som tyckte 
att det var bra som det var och att det var bra att fröken bestämde, än det var i den 
blå gruppen. De nämnde att de visste varför fröken måste bestämma. 

                                                         För att hon är fröken.  

De menar även att fröknarna måste lyssna på vad föräldrarna säger och tycker om 
hur barnen ska ha det i förskoleklassen.  

I intervjuerna frågade vi barnen om deras syn på inflytande och vi frågade även vad 
de tyckte var roligt och mindre roligt i förskoleklassen. Detta för att se vilka 
situationer de tyckte de hade mest inflytande över i verksamheten.  Det var också 
tydligt i intervjuerna att barnen till största delen var väldigt nöjda med sin vistelse i 
förskoleklassen. De aktiviteter barnen tyckte var roliga var i stor utsträckning sådant 
som de hade inflytande över. Det var bara ett fåtal barn som sa att någonting var 
tråkigt i förskoleklassen och det ena var när hen inte hade någon att leka med på 
rasten, vilket inte hände så ofta enligt barnet själv. Två av barnen ansåg att ett 
specifikt skoljobb var tråkigast för att det var lite för svårt. De andra barnens svar var 
till exempel: 

       Jag tycker att det är bra som det är, eller jag kommer inte på någonting som är tråkigt.  

Det nämndes också av barnen att de tycker att det är läraren som bestämmer mest på 
förskoleklassen. Några barn uttryckte att de tyckte att läraren bestämmer för mycket 
och att barnen borde få bestämma mer. Ett barn från grupp blå nämnde att hen 

tyckte det var tråkigt att lärarna bestämde så mycket. En annan elev uttrycker det 
förskoleklassen och att läraren lyssnar på dem ibland, medan de flesta barnen i den 
röda gruppen tyckte att det var bra att fröken bestämde.  

När barnen berättar vad de ser som roligast i förskoleklassen lyfter de fram både lek 
och mer strukturerade lärandesituationer. Den fria leken, där de själva kan välja 
innehåll och kamrater, uppskattas särskilt oavsett om leken äger rum inom- eller 
utomhus. Under de mer strukturerade lärandesituationerna så nämner några av 
barnen att de tycker det är roligast att hålla på med skrivböcker och Abakus1, dock 
inte under den fria leken. Under den fria leken var leka i dockvrån och leka med lego 
populärt bland barnen. Ett barn svarade följande på frågan om vad som är roligast i 
förskoleklassen: 

                                              Abakusen, för man lär sig mycket.  

                                                           
1
 Abakus är ett material som används i tidiga skolåren, denna bok är för förskoleklassbarn. Barnen lär sig matematik från början, upptäcka 

mattematiken, arbeta kreativt och undersökande. Barnen får prata matematik, lösa problem och reflektera över sitt tänkande. 
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4.3 Vad barnen vill ha inflytande över 

När barnen fick frågan om vad de skulle vilja ha inflytande över var det inte många 
barn som hade något svar. De tyckte det var bra som det är medan några hade tydliga 
önskemål på vad de skulle vilja ändra på i sin vardag på förskoleklassen. En del av 
barnen som ville ändra på någonting hade valt att inte säga det till läraren. Vissa barn 
i den blå gruppen tyckte att alla barn som räckte upp handen, vilket var ett krav för 
att få tala på samlingarna, skulle få svara och inte bara en. Inflytandet över vilka 
lekkamrater som ska vara med i leken var det ett barn som nämnde. Hen tyckte att 
barnen själva skulle få bestämma vilka som ska få vara med i leken och vilka som inte 
skulle vara det. Hen berättade att det ibland var barn som kom in i leken och bara 
förstörde, när de gick till fröken och sa till så sa fröken att alla skulle få vara med i 
leken. Hen upplevde att barnen som förstörde skötte sig medan fröken var i närheten, 
men när läraren gick ifrån så blev det stökigt igen. Barnet uttryckte sig:  

Jag vill välja själv vem jag ska leka med, det är inge kul när fröken ska bestämma. 

Hon tycker att alla ska vara med och det vill inte alltid jag. 

Det framkom av intervjuerna att barnen vill ha mer vardagsinflytande. Det visades 
tydligt på barnens vilja att få välja själva hur mycket kläder de ska ha på sig när det är 
kallt ute. Det visade sig främst vara termobyxorna som de inte ville ha på sig då det 
blev svårt att springa i dem och man blev varm fort. Hen tyckte att barnen skulle få 
bestämma själva hur mycket kläder eller vilka kläder de ska ha på sig när man är 
utomhus. Hens motivering till det var att fröknarna för det mesta stod stilla när de 
var ute och inte rörde sig lika mycket som barnen, hen menade att barn blir varmare 
än fröknarna. De ville även få gå ute i t-shirt som de äldre barnen gör ibland. De lyfte 
också fram att de ville ha mer inflytande över sina leksituationer och miljön på 
förskoleklassen. I grupp blå ville de bygga en teaterscen där de kunde uppträda för 
varandra eller de andra klasserna och även att de ville leka mer av vissa lekar. De ville 
också vara med mer och bestämma mer över vilka lekar som lektes. 

Några av barnen ville också ha mer inflytande över vissa rutiner på fritids, där barnen 
som stannade kvar längre fick göra saker som man inte fick göra på förskoleklassen. 
Vissa barn på förskoleklassen, som inte gick på fritids, tyckte att det var orättvist och 
ville få göra samma saker som de gjorde där. Ett barn sa: 

                 Jag vill också vara kvar på fritids efter skolan, de får göra så mycket kul där. 

Barnen ville också ha mer inflytande över vissa lärsituationer på deras lektioner. De 
ville använda sig mer av vissa läromedel som t ex smartboarden, skrivboken och 
abakusen. De ville använda sig av dessa, visade det sig, både på lektionstid men också 
på fritiden, då speciellt smartboarden som endast användes under lektion. 

Några barn hade en aning mer önskande svar där de ville ha mer inflytande över vilka 
dagar de skulle få äta godis på och de ville även äta godis på förskoleklassen. Medan 
andra berättade hur de ville ha inflytande över miljön i förskoleklassen, t ex så ville 
ett barn ha mer växter inomhus och ett annat barn ville sätta upp en teaterscen. Det 
kom också upp att de ville ha mer inflytande över utomhusmiljön på skolan, de ville 
styra själva var de skulle leka och inte bara vara på den ”lilla” gården som tillhörde 
förskoleklassen. Andra aspekter på inomhusmiljön var att de ville bestämma mer vad 
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de fick göra inomhus, vissa ville göra saker inne i skolan som man bara fick göra ute, 
till exempel spela kula.    

Barnen berättade att de ibland fick vara med och bestämma över vilka leksaker som 
ska köpas in till förskoleklassen, genom att sätta kryss i leksakskataloger, men det 
visade sig också att lärarna var de som i slutändan fick sista ordet över vad som skulle 
beställas. Det var bara vid enstaka tillfällen som barnen uppfattade att lärarna lyssnat 
på vad barnen verkligen ville ha och beställt in det, vid ett tillfälle beställde lärarna in 
hopprep då några barn önskat det.  

En gång när vi sa att vi ville ha hopprep, så fick vi det.  
Men när vi ville ha nya cyklar för de var trasiga […] då fick vi inte det. 

 

5. Metoddiskussion 

Att använda barnintervjuer i vår studie var det enda sättet för oss att få reda på 
barnens tankar kring inflytande, då det inte är möjligt att observera barn och få veta 
vad de tänker. Intervjuerna gick relativt bra, vi hade önskat att de varade lite längre 
och gav lite mer utförliga svar. Det hade kanske underlättat om vi varit bättre 
förberedda på olika följdfrågor som barnens svar genererade. Det var svårt i vissa 
intervjuer att hålla fokus på den ställda frågan, vi fick ofta styra in samtalet på ”rätt 
spår”. Det hade varit önskvärt att intervjuerna varade längre än tre till fem minuter 
då vi gärna hade fått mer material för studien. Vi fick nu erfara att det är svårt att 
intervjua barn en längre stund.  

Under våra intervjuer fick vi av några barn mer eller mindre fantasirika svar bland 
annat att de ville bestämma när de skulle äta godis och se på film. Arnér och Tellgren 
(2006) hade också fått mindre konkreta svar på vad barnen ville ha inflytande över 
medan andra svar gav tydliga exempel på vad de ville. Arnér (2009)  skriver om en 
undersökning som de gjort om barns syn på sitt inflytande i verksamheten, vissa barn 
hade mer fantasirika svar medan andra var mer medvetna om sin situation. Det 
visade sig dock att de flesta barnen i undersökningen var ovana att ta ställning till vad 
de skulle vilja bestämma över i verksamheten eftersom de så sällan blev tillfrågade av 
lärarna.  

6 Analys och diskussion 

På båda skolorna får barnen på olika sätt information om vad som händer under 
dagen, genom samlingarna. Barnen får vara med i diskussionerna. Det var ett barn i 
den blå gruppen som ansåg att alla barnen inte fick möjlighet att svara eller uttrycka 
sina åsikter i samlingen. Under vissa dagar missade dock några barn samlingarna 
eftersom de hade lektion med specialpedagog och andra hade hemspråk. Detta 
medförde att de missade möjligheten till inflytande i samlingen, därmed blev 
fråntagen rätt att göra sin röst hörd och missar dagens information. Den största delen 
av barnen tyckte att allting var bra i förskoleklassen, medan några såg 
utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att alla barn får möjlighet att göra sina röster 
hörda.  

Åberg och Lenz Taguchi (2009) visar hur barnen kan förstå ett demokratiskt 
förhållningssätt. Barn måste på allvar bli inbjudna i diskussioner och de vuxna måste 
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tro på deras förmågor, det handlar om att de ska få utrymme att tänka fritt och 
respektera andras åsikter. Detta visar på att barnen inte borde bli ivägskickade på 
andra aktiviteter under dagens samling då de verkligen har chans att vara med att 
påverka.  

För att få tala exempelvis i samlingar så krävdes det av barnen att de räckte upp 
handen, men trots detta var det inte alls säkert att barnen fick svara ändå.  Innebär 
detta resultat att de barn som faktiskt följer ordningen i klassen och räcker upp 
handen, att hen har mindre chans att få svara än de barn som bara pratar rätt ut? Det 
kan innebära att när vuxna inte följer den ordning som de ser ska råda så får det 
också reella konsekvenser för vilkas röster som blir hörda. Samtidigt kan detta i 
förlängningen betyda att de barn som följer ordningen får svagare röster när det 
gäller inflytande i förskoleklass. De tillåts inte att tala eller väljer att börja prata rätt 
ut så småningom. Här kan tyckas att det är extra viktigt att lärarna låter alla barnen 
få sitt talutrymme, sin chans att bli lyssnad på och lära sig lyssna på andra.   

När det gäller inflytande skriver Bjervås (2003) att barn uppfattar innebörden av 
begreppet ”bestämma” och kan relatera till ”att bestämma”. Barn är medvetna att det 
mestadels är vuxna som bestämmer och tycker främst att delaktigheten är hänvisad 
till deras egen lek. Det är i leken de kan påverka och bestämma vad de vill leka och 
med vem de vill leka men de är samtidigt medvetna om att de inte kan bestämma 
över de andra barnen som är med i leken. Barnen i studien visade en medvetenhet 
om vem som bestämde. Barnen berättade att de visste varför fröken bestämde det 
mesta i förskoleklassen, men även att de får vara med och bestämma själva under den 
fria leken. Att få bestämma över de som är med i leken var också något som barnen i 
den blå gruppen ville. Det Bjervås skriver visar att det inte är ovanligt att barn vill 
det, men att det inte går att bestämma över vad andra ska göra.  

 

6.1 De vuxnas maktposition 

En del av barnen i förskoleklasserna som ville ändra på någonting hade valt att inte 
säga det till läraren. Det menar Arnér och Tellgren (2006) att många barn förlikar sig 
med tanken på att det är de vuxna som bestämmer för att de vet att vuxna kan och vet 
mer.  Här kan vi koppla till det tidigare resultatet där barnen nämner att de vet varför 
fröken måste bestämma, just för att hon är fröken och också vuxen. Det innebär alltså 
en given maktposition att vara vuxen och fröken. Det är barnen medvetna om. 
Barnen visste även att fröken var tvungen att lyssna på föräldrarnas önskemål och 
åsikter. Författarna skriver om modellmakt som innebär att barn tar förgivet att det 
alltid är de vuxna som vet vad som är bäst för barn. Vissa barn har väldigt stor 
respekt för vuxna och inte riktigt litar på sin egen förmåga och då inte vågar framföra 
sin åsikt eller önskan med risk att bli utfrågad av den vuxne. Kanske var detta 
orsaken till att barnen i den blå gruppen inte tyckte det var bra i förskoleklassen för 
att fröken bestämde för mycket. Kan det vara så att de helt enkelt inte vågade 
framföra sina åsikter med rädsla för att bli utfrågad av fröken? Eller att de kände att 
deras önskemål inte var något att komma med, precis som författarna beskriver ovan, 
att de vuxna kan och vet mer. Enligt Bjervås (2003) har barns delaktighet och 
inflytande ett tydligt samband med deras lärande. Författaren menar att barn måste 
få öva på att ta ansvar och beslut. Barnen måste få utveckla sina förmågor och 
möjlighet att delta i beslutsfattande i verksamheten med hjälp och stöttning från de 
vuxna.  
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6.2 Att ge barn inflytande 

Barnen som medverkade ville själva vara med att påverka och bestämma, hur det 
skulle se ut i klassrummet, vad de skulle ha på sig för kläder när de skulle gå ut de 
ville även ha tillgång till en lika stor fotbollsplan som de äldre barnen. De var 
medvetna om vad de ville vara med att påverka i förskoleklassen och deras tidigare 
erfarenheter av inflytande är bristfälliga i den blå gruppen. Barnens uppfattning är 
att det inte är många lärare i klassen som verkligen stannar upp och lyssnar på 
barnens viljor och tankar.  

Arnér (2009) menar att inflytande och delaktighet betyder att eleverna själva ska ha 
möjlighet att påverka sin situation. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  
menar att inflytande kan innebära att barn och vuxna tillsammans beslutar om hur 
den pedagogiska miljön ska se ut, vilka material man ska använda sig av, aktiviteter 
och vad trivseln och samvaron ska ha för regler. Informationen om skolan skall 
anpassas efter barnens mognad och ålder. Arnér (2009) menar att barn inte har 
någon självfallen rätt till inflytande och att de vuxna är relativt ovana att ge dem 
inflytande i verksamheterna. Att fråga efter barnens uppfattningar och göra deras 
röster hörda regelbundet är inte speciellt vanligt. Detta syns tydligt i de undersökta 
förskoleklasserna att barnen sällan blir tillfrågade och lyssnade på.  

Att få bestämma vad de ska jobba med i förskoleklassen eller när de ska jobba är 
något barnen efterfrågade i båda grupperna. De vill att läraren ska lyssna på vad de 
har att säga och deras önskemål. Bjervås (2003) menar att som lärare kan det vara 
bra att tänka; Om jag var elev i denna klass, skulle då jag känna att min röst blev 
hörd? Hade jag känt mig delaktig? En del barn i förskoleklasserna efterfrågade mer 
tid till att jobba i skrivböcker respektive abakus. Men samtidigt berättade barnen att 
de valde att inte göra det när tillfälle gavs. Var det för att de inte var vana vid att 
jobba i sina skrivböcker utan att fröken var där och hjälpte dem eller för att de helt 
enkelt ville leka med annat? Arnér och Tellgren (2006) menar att vuxna ofta säger att 
de utgår från barns perspektiv när de tolkar barn, men att det oftast tolkar det ur sitt 
eget perspektiv. Utifrån barnens svar verkar det som att de får möjlighet att välja att 
jobba i skrivböcker eller abakus, men att de inte tar chansen. Barnen i den blå 
gruppen hade tillgång till en smartboard men fick inte använda den när de ville, utan 
bara vid lektionstillfällen. Varför var det så? Var den inte tänkt att barnen skulle få 
leka med den eller hade läraren ett synsätt där barnen inte är kompetent nog att klara 
av att handha den på egen hand? I sådana fall kan det vara bra att läraren ger en 
förklaring till varför den inte får användas så att barnen blir delaktiga i det beslutet 
och förstår varför.  

 

6.3 Lärandemiljön och inflytande 

För att barn ska kunna tillägna sig kunskap och utvecklas är det lärarens ansvar att 
skapa en miljö som utmanar och stimulerar barns lärande och utgå från barnens 
perspektiv menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). Läraren ska även leda 
barnen mot skolans mål. Lärarna hade i den ena gruppen köpt hem hopprep efter att 
barnen önskat det. De hade lyssnat på barnen den gången men att barnen uppfattade 
att de i vanliga fall bara fick titta i kataloger och peka ut vad de ville ha, men oftast 
köptes det inget. Det barnen vill ha skulle kanske göra deras vistelse i förskoleklassen 
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roligare och på så sätt kanske allt skulle bli mer lustfyllt. Detta är något som de vuxna 
kanske missar om de inte ser till barnens önskemål och tidigare erfarenheter.  

I de förskoleklasser vi gjorde våra intervjuer var leken en viktig del av vardagen och 
det var också där de fick mest möjlighet att utöva inflytande. Ackesjö (2001) skriver 
att förskoleklassen är tänkt att fungera som bro mellan förskola och skola, det ska 
vara en mjuk, lekfull och lustfylld övergång till skolvärlden. Idag är förskoleklasser 
ofta placerade i skolmiljöer och traditionella klassrum där det finns minimalt med 
utrymme för lek och rörelse. Det är svårt att bedriva en förskoleinspirerad 
verksamhet i skolans lokaler eller klassrum då de skiljer sig från förskolans mer 
anpassade.  

Vår undersökning visade att barnen tycker att den fria leken är ett roligt moment i 
förskoleklassen och att många är medvetna om hur de vill att det ska se ut och vad de 
vill ha för saker. Visst är det en utmaning att omvandla befintliga lokaler till miljöer 
som passar för barns lek och frågan är hur personalen tar sig an den uppgiften? Ser 
lärarna barnens behov av att ha verksamhetsanpassade lokaler? I Lgr11 (Skolverket, 
2011) står det att det krävs en god miljö för att utveckling och lärande ska ske. 
Lillemyr (2006) menar att lärarna ska ta tillvara på barnens lek och använda sig av 
den i sin lärandesituation. Barnen är vana från förskolan att det är mycket lek i 
verksamheten, det är därför viktigt att inte glömma leken sedan i förskoleklass.  

I barnens uttalanden framkom det att det inte var vanligt att lärarna utgick från 
barnens tankar. Åberg och Lenz Taguchi (2009) anser att lärare borde ha ”För VEM 
är det viktigt?” i tankarna när de planerar sin verksamhet. Barn är mer fokuserade 
om de är intresserade och tycker att det är intressant, därför är det viktigt att utgå 
ifrån barnens tankar. Om lärarna utgår mer från barnens åsikter och tankar gynnar 
det alla inblandade, läraren lever upp till det som står i Lgr11 och barnen får ett mer 
lustfyllt lärande. Johannesen och Sandvik (2008) påpekar att de senaste åren har 
fokusen på barns kompetenser ökat, de ses inte längre som tomma blad som ska 
fyllas med kunskap och kompetens. Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att 
mycket beror på vad läraren har för barnsyn och att lärare ska se skolbarnen som 
kunniga och kompetenta människor.  

Barnen berättar i intervjuerna hur de vill att lärarna ska lyssna mer på deras 
önskemål och att de ska bli tagna på allvar. De vill vara med och bestämma mer över 
verksamheten och har en klar uppfattning om vilka områden de vill bestämma över. 
Lärarna i verksamheterna verkar inte vara helt medvetna om vad barnen vill och 
tänker. Det kan bero på att de har svårt att frångå sina ursprungliga planeringar eller 
också att de har insikt i sin självklara maktposition i relationen mellan barn och 
vuxna. I deras ögon kanske de tycker att ”de vet bäst”. Johannesen och Sandvik 
(2008) påstår att lyssna kan vara svårt då man ska försöka att lägga bort sina egna 
tankar och åsikter för ett tag. De menar även att lärarna kan lära sig mycket genom 
att lyssna på barnen. Arnér & Tellgren (2006) menar att delaktighet kan innebära att 
vara med i en process och att få delta i något som redan är bestämt.  

Enligt Bjervås (2003) så har barns delaktighet ett tydligt samband med deras 
lärande. Författaren menar att barn måste få öva på att ta ansvar och beslut, och få 
tillfälle att göra det i skolans verksamhet. Barnen måste få utveckla sina förmågor och 
möjlighet att delta i beslutsfattande med hjälp och stöttning från de vuxna. Bjervås 
förklarar också vad delaktighet innebär och det handlar om rätten att få göra sig hörd 
och även bli lyssnad på. Sandvik och Johannesen (2008) anser att möta barn med en 
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större öppenhet innebär också att vuxna måste våga släppa kontrollen mer för att 
barn ska få möjlighet att vara delaktiga. Ett exempel på detta i vårt resultat är hur 
barnen måste räcka upp handen innan de får tala i samlingen. Kanske borde lärarna 
våga släppa kontrollen mer och pröva och se vad som händer om alla barn som vill får 
svara och inte bara de som räcker upp händerna eller de som talar rakt ut, eftersom 
de barnen som räckte upp handen inte alltid fick ordet. Då får alla barn möjlighet att 
känna sig delaktiga och precis som Bjervås (2003) skriver så kan delaktighet 
innebära att få känna sig kompetent och respekterad.  

 

6.4 Barns rätt till inflytande 

Barnen hade många idéer och åsikter vad de ville ha inflytande över men upplever att 
de sällan blir tillfrågade av lärarna. Skolverket (2011, A) menar att det står mycket 
klart och tydligt i skollagen (SFS, 2010:800) att barn i förskoleklass ska ha inflytande. 
Men det står inte preciscerat över vad elevinflytande är eller om inflytandet ska utgå 
från varje elev. Johannesen och Sandvik (2008) skriver att barn i förskola, 
förskoleklass och skola ska ha delaktighet och inflytande är en förpliktelse. 
Utmaningen ligger alltså inte i om barn ska ha inflytande utan hur man ska 
praktisera det. I skollagen (SFS, 2010:800) står det att även de underåriga barnen 
ska ha inflytande på den utbildning de deltar i och barnens bästa skall vara 
utgångspunkten. De ska fritt få uttrycka sina åsikter i alla de frågor som rör dem. Här 
kan man fråga sig om barnen i studien får uttrycka sina åsikter fritt i alla frågor som 
rör dem. Blir de tillfrågade av lärarna om just de frågor som ligger i deras intresse? I 
vårt resultat framkom det att detta inte är vanligt förekommande.  
 
Undersökningen visade att barnen till viss del får vara med att påverka 
verksamhetens innehåll, men att det i många avseenden var läraren som bestämde. 
Vissa barn ansåg att det var bra medan andra inte tyckte det var bra. Eftersom det var 
två olika förskoleklasser som undersöktes kan vi utifrån barnens svar se att barnen 
uppfattar möjligheterna till inflytande på olika sätt. Beror det på att lärarna arbetar 
och ser olika på inflytande? Vi ställde oss frågan om lärarna ser barnen som 
kompetenta och även vilken barnsyn de har. Av resultatet att döma verkar det vara 
skillnad på barnsynen mellan de två förskoleklasserna i undersökningen. I den blåa 
gruppen verkar verksamheten vara mer lärarstyrd än i den röda, då barnen i den blåa 
gruppen t.ex. inte fick ta sina arbetsböcker när de ville som de fick i den röda. Såg 
läraren i den röda gruppen barnen som mer kompetenta då de fick mer frihet att 
bestämma? Bjervås (2003) menar att lärare ibland är med fokuserade på att packa 
barnens ryggsäckar med kunskaper som de själva tycker är viktigt utan att titta efter 
vad de har där sedan tidigare.  
 
Viktigt är att läraren ser till varje barns förutsättningar och ser barns möjligheter 
istället för begränsningar. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menas 
det kompetenta barnet som att barn har en lust att lära och en egen drivkraft. Barnet 
uppfattas inte som någon som inte kan någonting och behöver fyllas med kunskap 
och läraren ser barnets möjligheter.  
 
De barn som ville arbeta mer i arbetsböckerna i förskoleklassen hade möjligheten att 
göra det under den fria leken. Varför tog de inte chansen att göra det, de hade 
möjligheten? Här kan man fråga sig varför lärarna skiljer på jobb och lek? En 
anledning till att barnen trots allt valde bort detta, kan vara att de trodde att det bara 
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var ”jobb” och inte lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) frågar sig om 
lärande är någonting annat än lek? Lärare som deltar i barnets lekfullhet kan direkt 
använda sig av det som barnen gör eller säger i en lärandesituation. Kan det vara så 
att lärarens syn på lek och lärande påverkar barnens val. Om läraren ser leken och 
lärandet som något som är uppdelat är frågan om det blir en bra lärandemiljö? 
Lillemyr (2006) menar att läraren ska ta tillvara på barnens lek och använda sig av 
den i sin lärandesituation. Författaren menar att barn lär genom leken och att 
lärandet ska vara lustfyllt. Men även att barnen leker genom lärandet.  
 
Varför ger lärare barnen möjlighet att bläddra i leksakskataloger och låta dem kryssa 
för vad de skulle vilja ha till förskoleklassen, när de inte har för avsikt att köpa hem 
någonting?  Det kan jämföras med att ställa godisskål framför ett barn som de inte får 
ta ifrån. Kan ”tomma val” påverka barns syn på demokrati och inflytande negativt? 
De blir tillfrågade men deras svar har egentligen ingen betydelse för läraren, därmed 
visar läraren barnen att deras önskemål inte är viktiga. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) menar att barnet är en aktiv medskapare av sin kunskap och det 
finns en tilltro till barns förmåga, resurser och nyfikenhet. Arnér (2009) anser att 
barns initiativ ska tas tillvara på, men att det ofta kommer i skymundan för att 
läraren ser det ibland som att det stör den ordning som hen har ordnat för sig. Det är 
mycket runt i kring som påverkar och det kan vara lätt att fastna i ett hjul.  
 
En förklaring till att barnen i undersökningen valde att inte säga till läraren vad de 
vill, kan eller tycker kan vara att de känner att de är små och de vuxna vet bäst.  
Barnen blir tillfrågade men sällan är det någon som bryr sig om vad de svarar. Arnér 
och Tellgren (2006) menar att barn tar förgivet att det alltid är de vuxna som vet vad 
som är bäst för barn. De förlikar sig med tanken att det alltid är den vuxne som 
bestämmer. Arnér (2009) menar att ge barn inflytande är något som vuxna är relativt 
ovana vid. Att fråga efter barnens uppfattningar och göra deras röster hörda 
regelbundet är inte speciellt vanligt. Hur kan det komma sig att barnen faktiskt inte 
längre säger vad de tycker, tänker och önskar? Det kan vara så att barnens tidigare 
erfarenheter av att inte ha blivit lyssnade på eller att vuxna har struntat i deras 
önskemål har påverkat dem negativt och fått dem att inse att det inte är någon idé att 
säga sina åsikter. Ta till exempel barnen som säger att de vill bestämma över när de 
ska äta godis och se på film, det kanske inte alls hade varit en omöjlighet i ett barns 
livsvärld och här fungerar de vuxna som både möjliggörare och gränssättare.  
 
Det är viktigt för lärare att vara medvetna om barnens intressen och önskningar. 
Något som verkar vara bristande i studien. Visste till exempel lärarna om att barnen 
var intresserade av att spela på stora fotbollsplanen eller var det bara en regel som 
hölls fast vid? Arnér och Tellgren (2006) påpekar att om barn har tillgång till vuxna 
som är medvetna om hur viktigt det är att intressera sig för det barnen tänker på, 
oroar sig för och gläds åt. I vår svenska kultur strävar vi efter att våra barn ska bli 
självständiga och lära sig ta eget ansvar. Varför får då inte de små barnen använda sig 
av den stora fotbollsplanen? Kanske lärarna på skolan är rädda att det går för hårt till 
med de större barnen och att de små ska göra illa sig. Tanken var god, men om det i 
stället står en rastvakt där och har uppsikt över situationen så allt går rätt till? Då 
skulle de yngre kunna vara med där och tillsammans med de äldre eleverna, 
samtidigt som de äldre barnen kan lära sig något av de yngre. Här kan vi fråga oss 
vilken kunskapssyn och lärandesyn som gäller om vi föreställer oss att de äldre alltid 
vet mer eller ”bäst”. Kanske hierarkin går igen här också? Likadant är det med 
klädsituationen där barnen vill få större inflytande över sitt klädval.  
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Pramling och Sheridan (2006) menar att man ska se det kompetenta barnet och 
deras förutsättningar istället för begränsningar. Här är frågan, vem är kompetent nog 
att avgöra vad som är tillräcklig klädsel? Den stillastående läraren eller de rörliga 
barnen? Tänker lärarna utifrån ett barns perspektiv? I detta fall anser vi att så inte är 
fallet, de vuxna utgår ifrån sin egen upplevelse. Arnér (2009) skriver också att lärare 
kan ha en oro för att vissa situationer ska bli stressiga och okontrollerade när barn 
kommer med egna initiativ.  
 

6.5 Ett vuxenperspektiv 

Eftersom barnen i studien så tydligt visste vad de ville ha mer inflytande över så är 
det enkelt för lärarna att ta reda på vad de vill och vad de har för åsikter. 
Svårigheterna anser vi ligger i hur man sedan går vidare med barnens åsikter och 
önskemål. Arnér (2009) anser att inflytande innebär att eleverna får möjlighet att 
påverka tillvaron och att läraren tar hänsyn till barnens tankar och idéer i 
planeringen. Barnens inflytande kanske skulle kunna stärkas ytterligare genom att se 
över i vilka situationer barn får inflytande och att lärarna reflekterar mer över detta. 
Kanske kan lärare genom reflektion få reda på vad de har för barnsyn och på så sätt få 
reda på om de ser verksamheten ur barnperspektiv eller ur ett barns perspektiv.  Här 
kan vi fråga oss om lärarna i studien tycker att barnens önskan om en teaterscen är 
en för krävande uppgift eller om det helt enkelt inte passar in i deras planering.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att lärarna har ansvar för att barnen ska ges 
möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin vardag i förskoleklassen, det krävs 
att lärarna lyssnar på det barnen har att säga. Det handlar om att visa ärlig nyfikenhet 
och medvetet lyssna på det barnen säger och vara uppmärksam på vad de gör. Här 
kan man ställa sig frågan varför tycker barnen i vår studie att de har för lite inflytande 
i förskoleklassen? Barn och vuxna har nog olika uppfattningar om vad barnen ska ha 
inflytande över. Arnér och Tellgren (2006) menar att vuxna ofta säger att de utgår 
från barns perspektiv när de tolkar barn, men att det oftast tolkar det ur sitt eget 
perspektiv, ur ett vuxenperspektiv.  
 

6.6 Slutsatser 

I studien har vi kommit fram till att barn inte har så stort inflytande över sin vardag i 
förskoleklassen som de skulle önska och som det står att de har rätt till i läroplanen 
och skollagen. Vi har även kommit fram till att barn är medvetna om vad begreppet 
inflytande innebär i viss mån men de hade en större förståelse för begreppet 
bestämma. Som svar på vår frågeställning visade det sig i studien att många barn har 
god insikt i vad de vill ha inflytande över och vilka områden de inte har inflytande 
över. Barnen ville ha mer inflytande över förskoleklassens vardagliga rutiner såsom 
klädval vid utevistelse, tillgång till material och lekredskap.  

Vi har även kommit fram till att barn vill vara delaktiga och vara med i 
beslutsfattande mer än vad de är idag. Genom att låta barnen vara med växer deras 
ansvars- och självkänsla, de får känna att de har en betydande roll i sin värld. Det är 
ändå för barnens skull som lärare befinner sig i förskoleklass, det måste ju då vara 
barnen som är med och ”styr” verksamheten och dess innehåll. 
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6.7 Nya forskningsfrågor 

Forskningen kring barns inflytande i förskoleklassen är begränsad, då det är ett 
relativt nytt påfund att barn faktiskt ska ha inflytande i sin skolgång. Eftersom det 
inte gjorts så mycket forskning på inflytande ur barns perspektiv i förskoleklassen så 
tycker vi att det vore intressant att göra en studie om hur lärare kan göra så att barn 
får mer inflytande. Vi vill se hur de upplever att de ger barnen inflytande i 
verksamheten. Det vore intressant att göra en större undersökning med fler barn för 
att se vilka resultat man skulle få då och om de skulle likna våra resultat vi fått i vår 
studie. Men då även undersöka vad lärare har för syn på barn och dess inflytande i 
skolan.  

 

6.8 Pedagogisk relevans 

Studien visar att barn vill ha mer inflytande över sin vardag i förskoleklassen och är 
medvetna om vad de vill ha inflytande över. Det är viktigt som lärare att reflektera 
kring detta då det är vårt ansvar att se att alla barn i förskoleklassen får inflytande 
och delaktighet. Detta står också tydligt i läroplanen (Lgr 11, 2011) hur barnen ska få 
vara med och påverka sin vardag i förskoleklassen och få göra sin röst hörd och bli 
lyssnad på.  

Vi tror att det behövs mer forskning på just hur barnen ser på sitt inflytande i 
förskoleklassen, det behövs ett barn perspektiv. Vi tror också att det är viktigt att 
lärare ibland tar ett barn perspektiv och ser på saker med barnens ögon för att få en 
djupare förståelse för vad barnen vill ha inflytande över och varför. Detta 
examensarbete kan hjälpa och bidra till att utveckla verksamheten men det kan även 
hjälpa lärare att reflektera över sitt eget förhållningssätt när det kommer till barns 
inflytande och delaktighet. Genom att ta del av denna studie kan lärare få upp ögonen 
för nya synsätt när det kommer till att ge barn inflytande och göra dem delaktiga i 
verksamheten. Arbetet kan också bidra till att barns inflytande i förskoleklass lyfts 
fram och att lärare utvecklar en medvetenhet kring detta ämne, mer än tidigare.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 
de lägre åldrarna på Mälardalens högskola Eskilstuna och Västerås. Under våren 
kommer vi att arbeta med vårt examensarbete som ingår i utbildningen. De 
intresseområden vi har är barns perspektiv och deras inflytande i skolan, då det är 
viktigt att låta barnens röster bli hörda och att de känner att deras åsikter är 
betydelsefulla. Vi kommer att undersöka vilket inflytande barnen har i verksamheten 
och vad de vill ha inflytande över. För att kunna genomföra denna studie vill vi gärna 
intervjua barn i skolan för att få ta del av deras tankar kring ämnet. Intervjuerna 
kommer att ta cirka tjugo minuter och kommer att spelas in. Barnen har möjlighet att 
närsomhelst avbryta sin medverkan. Vår fokus kommer att ligga på barnen och deras 
perspektiv på inflytande. 
 
All data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt och det betyder att alla som tillfrågas har 
möjlighet att avböja erbjudandet om att delta. Examensarbetet kommer att 
publicerats i en offentlig databas, DIVA. http://mdh.diva-
portal.org/smash/search.jsf Om du som förälder har några frågor kring studien eller 
om Du inte vill att Ditt barn deltar i intervjun, oavsett barnets eget önskemål, så 
kontakta oss senast den 9 mars.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Carolina Eckerrot   Petra Åman 
xxxxxxxx@student.mdh.se  xxxxxxxx@student.mdh.se 
070-xxx xx xx   073-xxx xx xx 

 

 

 

Handledare för examensarbetet 

Tuula Vuorinen 
xxxxxxxxx@mdh.se 

Tel. xxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
1. Vad tycker du är roligt i skolan? 
 
2. Vad tycker du är tråkigt i skolan? 
 
3. Kan du berätta vad inflytande är? 
 
4. Kan du berätta om ni får vara med och styra/påverka vad ni ska göra i skolan? Till 
exempel på samlingar, lekar, gymnastiken eller på arbetspassen. 
 
5. Kan du berätta vad du skulle vilja ha inflytande över i skolan?  


