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Childrens influence – a study about childrens perspective on their own 

influence in preschool  

2016 Antal sidor: 26 

_______________________________________________________ 

Studien undersöker barns perspektiv på sitt inflytande i förskolan och vad 

inflytande kan innebära för dem. Studien genomfördes genom elva intervjuer på 

två olika förskolor. Tolkningar av och diskussioner runt resultatet redovisas 

utifrån John Deweys filosofi om demokrati och utbildning och Loris Malaguzzis 

teori om det kompetenta barnet. Resultatet diskuterats i relation till de 

maktstrukturer som barnen möter samt den rådande diskursen på förskolorna. 

Studien visar att de intervjuade barnen anser att de vuxna har makten att 

avgöra vad som är tillåtet och inte i förskolan och att det är de vuxna som 

bestämmer. I några fall beskrev barnen att de också bestämmer, men att det är 

över saker som faller under definitionen delaktighet snarare än under 

definitionen inflytande. Barn ansåg sig själva ha inflytande över lekens innehåll, 

så länge den inte överskrider reglerna för vad som är en passande lek. De ansåg 



 

sig även kunna välja huruvida de vill delta eller inte. Resultatet belyser barns 

önskan om att kunna påverka mer reellt, så som hur verksamheten organiseras 

eller vad barnen kan ägna sig åt i förskolan. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Demokrati, delaktighet, inflytande, maktstrukturer, 

barns perspektiv, barnperspektiv och pedagoger.  
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1 Inledning      

Synen på barns plats i samhället har förändrats drastiskt under de senaste 100 åren. 
Från att ha sett på barn som underordnade de vuxna skall man nu se på barn som 
kompetenta individer och fullvärdiga samhällsmedborgare. Samhällets syn på 
barndomen har även den förändrats från att barn setts som en viss resurs till hemmet 
och som självständiga och ansvarstagande, till att barn nu skall få ”bara vara barn” 
och inte ta för mycket ansvar. Barnen får påverka mer och deras åsikter hörsammas 
och respekteras. Detta är ett slags paradox då barn å ena sidan skall ses som 
fullvärdiga samhällsmedborgare, men å andra sidan så har förväntan på barns 
förmåga att ta ansvar och vara självständiga minskats. Arnér (2009) menar att en 
gammal syn på barn som underordnade fortfarande påverkar barns inflytande och 
ställer sig frågande till om barn får reellt inflytande eller om barnen får påverka inom 
bestämda ramar.  
 
Förskolans läroplan (skolverket, 2010) lyfter pedagogers ansvar att ge barn reellt 
inflytande över verksamheten, samtidigt som pedagoger skall arbeta aktivt med att 
uppnå alla läroplanens mål. Tidigare forskning visar att det är pedagogerna som äger 
makten att bestämma nivån på inflytande. I en pilotstudie som vi genomförde våren 
2015 undersökte vi pedagogers syn på barns inflytande, där vårt resultat visade att 
pedagoger har skilda uppfattningar om vad inflytande innebär samt hur mycket 
inflytande barn bör få. Resultatet visade även att pedagogernas förhållningssätt 
påverkade barns möjligheter till inflytande. Vi vill utifrån dessa slutsatser undersöka 
vad barn i dagens förskola får inflytande över och hur de uppfattar sitt eget 
inflytande.   
 

1.1 Syfte       

Studien syftar till att undersöka barns uppfattning om sin egen möjlighet att påverka 
sin tid i förskolan. Med studien vill vi bidra till kunskap kring hur barn kan uppfatta 
sitt eget inflytande i förskolans verksamhet.  

1.1.1 Frågeställningar 

Vad har barn för möjlighet att påverka under sin tid i förskolans verksamhet?  

Hur uppfattar barn sina egna möjligheter till inflytande? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med avsnittet bakgrund, där vi först beskriver centrala begrepp i 
vår studie samt hur vi använder dem och definierar dem med stöd från tidigare 
forskning. Efter detta kommer avsnittet metod där vi redogör för 
datainsamlingsmetod, urval av informanter, hur vi genomfört insamling av data, 
metodkritik, forskningsetiska regler samt hur vi tagit hänsyn och applicerat dem i vår 
studie och hur vi analyserar data. Därefter presenteras vår teoretiska utgångpunkt 
och den tidigare forskningen. Sedan följer ett avsnitt om resultat där vi presenterar 



 2 

vårt resultat. Nästa avsnitt innehåller analys där vi beskriver vår tolkning av 
resultatet, vilket delas in under relevanta och gemensamma teman som vi urskilt från 
informanternas svar. Efterföljande avsnitt blir diskussion där vi formulerar en 
slutsats av resultatet, analysen samt metoden vi använt oss av i studien. Vi diskuterar 
även vilken påverkan studien haft för vår framtida förskollärarroll och reflekterar 
kring studien och dess resultat. Vi presenterar och motiverar även förslag på fortsatt 
forskning i ämnet. Efterföljande avsnitt listar de referenser som vi använt i studien 
och bilagor med intervjufrågor och missivbrev.  
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2 Bakgrund 

I avsnitt 2.1 beskrivs centrala begrepp. Tidigare forskning presenteras under avsnitt 
2.2. presenteras det teoretiska perspektivet samt motivering till val av teoretiskt 
perspektiv. Under avsnitt 2.3 beskrivs relevanta styrdokument. Avsnitt 2.4 behandlar 
tidigare forskning.  
 

2.1 Centrala begrepp 

Inflytande 
Begreppet innebär att barn får påverka sin situation på ett reellt sätt, och där barn får 
förhandla och påverka normer och ramverk som finns inom förskolans verksamhet 
(Arnér, 2006). Emilson (2007) använder begreppet reellt inflytande som synonymt 
för inflytande. 
 

Delaktighet 
Begreppet innebär att barn får vara delaktiga och inkluderade i beslut inom 
förbestämda ramar, även att barnen medverkar aktivt i olika situationer (Dolk, 2013). 
Enligt Arnér (2006) handlar delaktighet om när barn får delta i förbestämda 
situationer som är kontrollerade av vuxna. Emilson (2007) beskriver delaktighet som 
falskt inflytande. 
 

Demokrati 
Begreppet demokrati är en process där individer möts och accepterar varandras 
olikheter och likheter och skapar en gemenskap. Demokrati är även en process där 
alla får vara med och påverka och förhandla om ramar och strukturer (Dewey, 1944). 
Qvarsell (2011) menar att demokrati i förskolan handlar om att alla barn skall ses 
som viktiga både enskilt och i gruppens gemenskap. 
 

Barnsyn 
Begreppet innefattar synen på barns position i samhället, vilken position de har i en 
maktstruktur samt hur vuxna ser på barns kompetenser (Arnér, 2006). Barnsynen 
delas ofta upp i två perspektiv, där man antingen ser på barn som likvärdiga vuxna 
eller som barn på väg till att bli vuxna (Dolk, 2013). 
 

Barns perspektiv 
Begreppet innefattar barns egen verklighets värld, erfarenheter och intentioner 
(Johansson, 2003). Arnér och Tellgren (2008) definierar det som att se världen från 
barns synvinkel.  
 

Barnperspektiv 

Barnperspektiv är ett begrepp som definieras som den vuxnas tolkning av barns 
situation samt vad vuxna anser vara bäst för barn (Arnér & Tellgren, 2008). 
 
Pedagoger 
Pedagoger används i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för barnskötare och 
förskollärare verksamma i förskolan.  
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

Studien tar sin utgångspunkt från John Deweys (1859 – 1952) filosofi om demokrati 
och utbildning samt Loris Malaguzzis (1921 – 1994) teori om det kompetenta barnet. 
Valet gjordes då teorin och filosofin båda framför en diskursomvälvande syn på barn 
och poängterar demokratins plats i utbildning, men även för att båda teorierna har 
påverkat dagens förskola och att läroplanen för förskolan bygger på ett sociokulturellt 
perspektiv där Malaguzzi ingår. Dewey har sina rötter i pragmatismen.  
 
Dewey har kallats för en reformpedagog i vår tid (Sundgren, 2005) då hans filosofi 
innefattar en förändring av utbildningssystemet och förhållningssättet jämtemot 
barn. Dewey (1944) menade att pedagoger skulle lämna det disciplinära 
förhållningssättet och istället agera demokratiskt mot barnen och pedagogerna skulle 
fungera som goda förebilder för barnen och förmedla demokratiska värderingar. 
Dewey förespråkade även att barn ska lära i samspel med varandra och att samarbete 
ska uppmuntras och att barn ska få en chans att utbyta kunskaper och erfarenheter 
med varandra. Detta kallar Dewey för interaktion och poängterar att interaktion 
kräver att alla parter är aktiva och interagerar med varandra för att ett lärande skall 
ske. Vidare beskriver Dewey att lärande inte bara bör behandlas teoretiskt, utan även 
praktiskt – detta innebär bland annat att barn skulle få lära av konsekvenserna för 
sitt handlande, men också att barn får ingå i demokratiska processer. Detta 
förutsätter vidare att pedagoger ger barn möjligheter att prova sig fram och genom 
det utmanas och utvecklas. Detta kräver då en syn på barn som kompetenta individer 
och att verksamheten utgår från barns intentioner och idéer samt tidigare 
erfarenheter för att lärandet skall bli meningsfullt (ibid.).  
 
Dewey (1944) menade vidare att människor agerar utifrån sitt sociala ursprung som 
bidragit till människans tankesätt, förhållningssätt och normer. Detta arv kommer 
från första början från föräldrar och andra närstående, och utvecklas sedan i den 
sociala gemenskap som finns inom utbildningsväsendet. Detta innebär enligt Dewey 
att barn påverkas av de vuxnas förhållningssätt och normer, vilket i sin tur innebär 
att de vuxna kontrollerar barnens sociala utveckling. De vuxna avgör i samklang med 
rådande diskurser om barn och utbildning, vad barn bör lära och utveckla i 
utbildning, och bestämmer vad utbildningen skall innehålla. På detta sätt hävdade 
Dewey att de vuxna kontrollerade barnens sätt att bli – de fostras och socialiseras in i 
tankesätten inom den aktuella diskursen. Dewey menade vidare att begreppet 
kontroll låter barskt, och föredrar därför att beskriva det som att de vuxna vägleder 
barn till att lära mot uppsatta mål så att lärandet inte blir poänglöst (ibid.).  
 
Dewey (1944) framför i sin filosofi att barn, i en demokratisk praktik, behöver agera 
utifrån ett socialt accepterat beteendemönster. Detta sker för att barns beteenden då 
påverkar alla i den aktuella praktiken och att detta är ett sätt att fostra barnen in i en 
demokrati. Han beskriver vidare att alla individers olikheter skall accepteras och 
förespråkar mångfalden, då det bidrar till fler erfarenheter och synvinklar att se på 
världen. Både inflytande och delaktighet liksom samverkan med andra lyfts in i 
demokratibegreppet, som Dewey beskriver som komplext. Inflytande innebär i 
Deweys filosofi att barnen får en chans att påverka praktiken och i samklang med den 
även utveckla sin subjektivitet och självkänsla (ibid.). 
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I likhet till Deweys filosofi står Malaguzzi för en demokratisk utbildning (I Dahlberg 
& Åsén, 2005). En central del i Malaguzzis teori är synen på barn som kompetenta 
individer med potentialer, rättigheter och intentioner. Malaguzzi är grundare till 
Reggio Emiliapedagogiken som är aktuell än idag och som många förskolor i Sverige 
är inspirerade av, liksom läroplanen för förskolan. Pedagogens roll inom Reggio 
Emilia pedagogiken är att försöka förstå barns teorier, intressen och intentioner 
utifrån barnens olika uttrycksformer. Detta förutsätter att pedagogerna är 
intresserade, nyfikna och intar rollen som medforskare i barnens utforskande 
lärande.  
 

2.3 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), Skollagen (SOU, 2010) samt FN:s 
konvention för barns rättigheter (UNICEF, 2009) beskriver alla att barns inflytande 
och delaktighet är grundläggande rättigheter i barns lärande och att barn skall få ett 
reellt inflytande. Barnkonventionen belyser i samklang med skollagen att det är 
pedagogerna som avgör huruvida barn är mogna nog att påverka sin utbildning. 
Förskolan skall vila på en demokratisk grund vilket innebär att barn skall 
respekteras, hörsammas, ses som lika mycket värda och att barnen skall tillägna sig 
egenskaper som empati och omsorg för andra människor. Förskolan skall vidare 
arbeta för ett solidariskt klimat och en samhörighet i gruppen där allas åsikter 
respekteras.  Detta skall i sin tur bidra till att barnen utvecklas till att bli 
demokratiska individer som kan delta aktivt i samhällslivet som vuxna, det syftar 
även till att barnen skall vara förberedda på de skyldigheter och rättigheter de 
kommer möta i en demokrati (Skolverket, 2010). 

2.4 Tidigare forskning  

2.4.1 Inflytande och delaktighet 

Förskolan arbetar mer fokuserat än tidigare med barns inflytande och delaktighet, 
och att dessa två komponenter av demokrati skall vara självklara delar i den 
pedagogiska verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). De två 
begreppen ses många gånger som synonymer till varandra och är i den meningen 
komplexa (Dolk, 2013), (Arnér, 2009). Inflytande innebär att barn får påverka 
verksamhetens utformning och ramverk på ett konkret sätt som synliggör för barnen 
att de fått inflytande (Emilson, 2007, Arnér, 2009). Delaktighet innebär istället att 
barnen får vara delaktiga i aktiviteter och beslut som pedagoger innan beslutat om 
ska ske, och får välja inom ramen för dessa. Inflytande och delaktighet beskriver 
Emilson (2007) som reellt inflytande respektive falskt inflytande. Begreppen 
innefattar även barns perspektiv då det är när pedagoger utgår från barns perspektiv 
som inflytandet blir reellt och barns röster och intentioner tillåts komma fram 
(Emilson, 2007, Arnér, 2009, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
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Dolk (2013) visar i sin studie om normer, makt och delaktighet i förskolan att 
pedagogerna i studien har goda intentioner med att arbeta med barns inflytande, 
men att det förväxlas med delaktighet. Det yttrar sig i studien så att barnen får välja 
inom ramen för vad de vuxna anser vara passande och möjligt. I studien påvisar Dolk 
att barnen kunde påverka vad de ville göra mer än vad de inte ville göra – men 
återigen innefattar det att välja inom ramen för vad de vuxna redan bestämt och 
därmed handlar det om falskt inflytande och delaktighet (ibid.). Dolk poängterar att 
detta är en maktstruktur där de vuxna har makten att avgöra huruvida barn får eller 
inte får inflytande, vilket är ett faktum som även Arnér (2009), Emilson (2007) och 
Qvarsell (2011) identifierat i sina studier. Qvarsell (2011) framför barns perspektiv i 
sin studie där hon i sitt resultat kunde urskilja att barnen anser att de vuxna 
bestämmer.  
 
För att barn skall få mer inflytande krävs det att pedagoger tillägnar sig mer kunskap 
om vad barns inflytande innebär och skillnaden mellan begreppen inflytande och 
delaktighet (Arnér, 2009) samt att inflytande  då innebär mer än att få påverka inom 
givna ramverk (Qvarsell, 2011). Pedagoger behöver även synliggöra när barn får 
inflytande för att påverka barns perspektiv på sina möjligheter att påverka (Arnér, 
2009). Detta kan bidra till att barn får kunskaper om vad demokrati kan innebära 
(Qvarsell, 2011). 
 

2.4.2 Barns perspektiv och barnperspektiv  

Flera studier visar att pedagogers förhållningssätt antingen utgår från ett 
barnperspektiv eller ett vuxenperspektiv, snarare än barns perspektiv (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Hur pedagoger ser på barn påverkar huruvida de kan 
närma sig barns perspektiv, och för att närma sig barns perspektiv krävs också att 
pedagoger ser på barn som kompetenta individer och respekterar barnens behov, 
intentioner och känslor (Johansson, 2003, Engdahl och Pramling Samuelsson, 
2009). Avgörande för om barnet väljer att låta pedagogerna stiga in i deras 
verklighets värld är att pedagogerna är genuint intresserade av barns perspektiv samt 
att barnet känner av detta engagemang hos pedagogerna. Det krävs också att det 
finns ett samspel mellan barn och pedagog som sker på barnets villkor, där 
pedagogen är lyhörd för barnets olika känslouttryck (Johansson, 2003). Dessa 
uttryckssätt förmedlar även det barns perspektiv – hur de rör sig, hur de pratar samt 
ansiktsuttryck. Att närma sig barns perspektiv kräver således ett uppbyggt förtroende 
emellan pedagogen och barnet och investerad tid (ibid.).  
 
Barns perspektiv kan enligt Qvarsell (2011) jämföras med det fenomen som både hem 
och förskola uttrycker som barns ”trots”. Trots ses som problematiskt då det innebär 
att barn går emot vad de vuxna säger och vill, och försöker göra som de själva vill 
istället. I kontrast till denna uppfattning om trots, menar Qvarsell att trots snarare 
bör ses som barns försök och önskan att uttrycka sig och att barn då behöver 
uppmuntras att uttrycka sig, samt utveckla strategier för det och utveckla sina 
kommunikativa kompetenser (ibid.). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) har i 
sin studie urskiljt barns perspektiv på sitt eget inflytande. Studien presenterar att 
förskolor med hög kvalitet arbetar med inflytande och delaktighet där barnen själva 
ansåg sig ha ett visst förhandlingsläge. Barnen i studien framförde att de kunde 
bestämma över sin lek och sina aktiviteter. I studien dras slutsatsen att barn har en 
klar bild av att det är de vuxna  som bestämmer och att de vuxna inte synliggör för 
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barnen när de får påverka (ibid.). Arnér och Tellgren (2008) beskriver utifrån sin 
studie “Barns syn på vuxna - att närma sig barns perspektiv” att barn sällan får 
möjligheter att påverka, och att barn själva beskriver att de inte kan påverka sin 
situation. Barnen fostras in i de regler och ramar som råder i förskolan och skolan, 
och anpassar sig därefter. Problematiken ligger i att vuxna ser på barn ur ett 
vuxenperspektiv snarare än att försöka närma sig barns perspektiv (ibid.). 
Författarna beskriver att en förutsättning för att barn skall få inflytande är att de 
vuxna är pålästa kring ämnet och har strategier för att skapa möjligheter för det: ”Det 
är en stor utmaning för oss vuxna att tillförsäkra barnen inflytande och delaktighet 
och det kräver också mer kunskap om barn och deras perspektiv” (Arnér & Tellgren, 
s. 16, 2008). 
 

2.4.3 Normer och traditioner 

Enligt Arnér (2006) kan den skilda synen på barn som pedagoger har vara 
problematiskt i arbetslagen. Hon frågar sig varför pedagoger inte alltid handlar efter 
vad det tror är bäst. Traditioner, regler, syn på barn och hänsyn till varandra har en 
avgörande och styrande del i arbetet med barns inflytande. Emilson (2007) tydliggör 
att pedagogers syn på barn och deras förhållningssätt i den meningen påverkar barns 
möjligheter till inflytande i förskolan. Arnér (2006) identifierar i sin studie att 
pedagoger ofta säger nej till barnens initiativ på grund av en oro att det kan det störa 
ordningen på förskolan och utvecklas till kaos och stress i verksamheten. Hon 
beskriver det som en bekvämlighetsfaktor. Skulle pedagoger anamma barns 
intentioner och utgå från dem skulle det kunna bidra till att verksamhetens 
traditioner förändras och pedagogers uppfattningar utmanas på ett icke uppskattat 
sätt. Arnér uppfattar det som att pedagoger inte vågar utmana traditioner och 
arbetssätt på grund av hur de bemöts av arbetslaget. Detta bidrar till att pedagoger, 
istället för att utgå från barnens initiativ och önskemål, agerar efter traditioner och 
vad arbetskollegor uttrycker är det “rätta”. Det bidrar vidare till att pedagoger 
försummar förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för barns inflytande. 
Pedagoger i studien berättar att de alla mötts av arbetskollegor som ansett barns 
inflytande vara fel och orimligt. Detta innebär att pedagoger som arbetat målinriktat 
för att stärka barns inflytande sett detta som ett hinder då de ständigt fått förklara sitt 
handlande. Arnér menar att pedagoger behöver utveckla kunskaper om barns 
perspektiv och fördelarna med att utmana gamla arbetssätt och arbeta mer aktivt 
med barns inflytande (ibid.)  
 
Emilson (2008) beskriver i sin studie förskolans del i att fostra önskvärda barn 
utifrån samhälleliga normer. Hon framför att diskussionen om barns inflytande 
behöver ses i relation till rådande diskurs och jämföras med gångna tiders 
traditioner. Hon förklarar att synen på barns inflytande till viss del har förändrats i 
den meningen att barn har fler möjligheter att påverka sin vardag idag än förr. Dock 
menar Emilson att förskolans syfte är att fostra önskvärda barn som skall passa in i 
rådande diskurs, och att barn på detta vis formas utifrån ett vuxenperspektiv – de 
vuxna disciplinerar således barnen genom de demokratiska värderingar de förmedlar. 
Emilson menar vidare att barnuppfostran alltid står i relation till samhällets behov av 
sina framtida vuxna – och påverkar vad barn får lära sig i förskolan och skolan 
(ibid.).  
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2.4.4 Maktpositioner mellan pedagoger och barn 

Flera studier har urskilt att det är de vuxna som har makten att förverkliga eller 
begränsa barns önskan om inflytande Dolk (2013), Arnér (2009), Emilson (2007), 
Qvarsell (2011). Arnér (2009) menar att vuxna ofta poängterar barns rättigheter och 
pratar om barn som det viktigaste som finns. Denna retorik skiljer sig dock från 
praktiken, där de vuxna bemöter barn utifrån andra premisser och dessa fortfarande 
till viss del förväntas underordna sig vuxna (ibid.). Johansson (2003) menar att det 
är av relevans att diskutera barns möjligheter att påverka i relation till makt och i 
relation till vilket perspektiv som är anses vara mest relevant – barns perspektiv, ett 
barnperspektiv eller ett vuxenperspektiv. När barn bemöts utifrån ett 
vuxenperspektiv läggs ingen vikt vid barns perspektiv, och de vuxna agerar utifrån 
sina egna intressen och behov. Agerar de utifrån ett barnperspektiv ser de vuxna till 
sin egen uppfattning av barns bästa och även där anammas inte barnets egna 
intentioner, om de inte går i enlighet med de vuxnas riktlinjer om vad som är 
passande. När barns perspektiv ses som mest relevant bemöter de vuxna barnen som 
likvärdiga individer med behov, känslor och intentioner likvärdiga den vuxens, men 
även en vilja att förstå barns upplevelser. På detta sätt har den vuxna makten att välja 
perspektiv, och således välja huruvida barnen får inflytande eller inte (ibid.).  
 
Emilson (2007) och Tullgren (2003) poängterar i likhet med Dolk (2013) att de 
vuxna bestämmer huruvida barn skall vara delaktiga samt hur de skall vara delaktiga 
i verksamheten. Detta ger en tydlig indikation på den makt som pedagogerna har 
över barns inflytande. I sin studie har Engdahl och Pramling Samuelsson (2013) 
urskilt att barnen i en av de studerade förskolorna kan bestämma inom ramar 
uppsatta av de vuxna och att barns inflytande är begränsat. Barnen berättar i 
intervjuer att de vuxna bestämmer när barnen skall befinna sig inne eller ute och hur 
de bör förhålla sig, de beskriver även regler om vilka lekar som är förbjuda och vilka 
som är tillåtna. Författarnas slutsats är att barnen i den studerade förskolan har en 
förståelse för regler, begränsningar och ramar som de vuxna satt upp – men anser sig 
ändå kunna påverka innehållet i leken utifrån de givna reglerna (ibid.). Författarna 
lyfter fram att detta är ett återkommande mönster i många andra studier som 
undersökt barns inflytande och barns perspektiv.  
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3 Metod  

I avsnitt 3.1 behandlas avgränsningen i sökning av tidigare forskning. Avsnitt 3.2 
behandlar metodval. Avsnitt 3.3 beskriver datainsamlingsmetod. 3.4 behandlar urval 
av informanter och avsnitt 3.5 hur studien genomförts. Under avsnitt 3.6 framförs 
metodkritik. Avsnitt 3.7 beskriver studiens trovärdighet och pålitlighet. Avsnitt 3.8 
behandlar hur de etiska reglerna använts i studien.  
 

3.1 Litteratursökning 

Vi har använt oss utav databaserna EBSCO host och ERIC som publicerar 
vetenskapliga publikationer. Aktuella sökord var “Children’s influence”, “Children’s 
participation”, “Democracy in preeschool”, “Influence”, “Barns inflytande” och “Barns 
delaktighet”, “barns perspektiv”, “barnperspektiv” samt “demokrati”. Relevanta 
namn så som Elisabeth Arnér och Anette Emilson användes som sökord i Google 
Scholar även namnen på aktuella studier har använts som sökord.  
 

3.2 Metodval 

Vår studie använder en kvalitativ ansats. Bryman (2001) menar att en kvalitativ 
ansats ofta är uppbyggd på att lägga vikt vid ord snarare än siffror, vilket innebär att 
en kvalitativ ansats syftar till att skapa en syn på förhållandet mellan teori och praktik 
där man eftersträvar en förståelse kring det valda ämnet (ibid.). Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer i vår studie. Bryman (2001) beskriver att i kvalitativa intervjuer 
är intresset styrt mot informanternas perspektiv. Fokus ligger därför i att få svar på 
frågeställningarna i relation till de åsikter som informanterna har. Vi valde att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ville att informanterna skulle ha en 
frihet under intervjun att kunna utveckla sina svar just för att kunna inta 
informanternas perspektiv. Detta beskriver Bryman (2001) som viktigt i en 
semistrukturerad intervju. Vi valde denna intervju dels för att kunna ställa spontana 
följdfrågor för att få djupare och mer reflekterande svar från informanterna men även 
för att kunna vara flexibla i frågornas ordningsföljd. Vi har valt att intervjua de äldsta 
barnen i förskolans verksamhet. Vårt val grundar sig i en önskan om att närma sig 
barns eget perspektiv på sitt inflytande i förskolan. Syftet med barnintervjuer, enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är att skapa sig en förståelse för barns 
tankevärld, som skiljer sig från den vuxnas perspektiv men är av betydelse om man 
vill närma sig barns perspektiv (Doverborg & Pramling, 2000).   
 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vi tog del av Bryman (2001) förslag på konstruktion av intervjufrågor, så som att 
ställa öppna frågor för att få nyanserade svar, samt hur man kan använda sig av 
sorteringsfrågor för att få en fördjupad bild av svaren. I viss mån använde vi oss av 
preciserade frågor för att få en bredare förståelse av situationen. Vi använde oss av 
indirekta frågor, vilket man kan göra för att få fram informanternas åsikter (Bryman, 
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2001). Vi formulerade i förhand följdfrågor för att ha en repertoar av frågor att falla 
tillbaka på, för att inte fasta någonstans under intervjun. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) betonar flera fördelarna med att följa upp frågor. Vid en intervju 
måste man ha en klar bild vad man vill få ut och det är viktigt att man ständigt 
fokuserar på barnens svar och vad som är viktigt att följa upp.  Vi förberedde oss även 
på att samtalet kan ta vägen vart som helst och att vi därför behövde kunna ställa 
spontana frågor inom området. Doverborg och Pramling Samuelsson beskriver vidare 
att det är viktigt att man vid intervjuerna hittar en balansgång mellan barnens svar 
och hur man leder intervjun vidare (ibid). Intervjufrågorna utformades i syfte att 
närma sig barns perspektiv på sitt eget inflytande. 
 

3.4 Urval 

I denna studie valdes två förskolor ut. Dessa två förskolor var från två kommuner i 
Mellersta Sverige. Förskolorna valdes ut på grund av att vi hade en tidigare relation 
med barnen på respektive förskola. Vi valde dessa två förskolor för att de var 
lättillgängliga för oss, men även på grund av tidsramen för studien då vi inte ansåg 
oss ha tid till att bygga upp förtroende och relationer till informanter på helt 
främmande förskolor. Att ha detta i åtanke i sitt urval beskriver Bryman (2001) som 
bekvämlighetsurval. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar att det sociala 
kontraktet där man byggt upp en relation med barnet öppnar upp barnets förtroende 
och barnet delger sina tankar på ett djupare plan. Innan vi gjorde vårt urval 
diskuterade vi vad vi ville få ut av vår studie. Vi valde att intervjua barn i studien för 
att vi ville studera barns perspektiv på sitt eget inflytande. Vi har valt att intervjua 11 
barn i åldern 4- 5 år, detta för att gardera oss kring att vissa barn kanske inte vill 
medverka under intervjun, och att vi räknar med ett visst bortfall. Vi valde att 
intervjua barn i åldrarna 4-5 år för att öka chanserna till utvecklade svar. 
 

3.5 Genomförande 

Innan vi påbörjade undersökningen valde vi att undersöka och sätta oss in i området 
”barns inflytande och delaktighet i förskolan” samt “barns perspektiv”. Genom att ta 
del av tidigare forskning kunde vi skapa oss en bild av området samt få ökad kunskap 
inom detta. Vi utformade forskningsfrågorna utifrån vårt syfte för att sedan kunna 
välja passande intervjufrågor. Innan vi genomförde intervjuerna skrev vi ett 
missivbrev som vi sedan delade ut till de barn och vårdnadshavare som vi önskade 
skulle delta i studien. Vi presenterade vår undersökning och dess syfte, de etiska 
aspekterna samt deltagarnas rättigheter. Detta gjordes på ett väldigt tydligt sätt, så 
att vi skulle säkerställa oss att deltagarna verkligen tagit del av informationen (se 
bilaga 2). Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, detta på grund av att vi 
tror att svaren kan påverkas. Vi använde oss av ljudupptagning och de pågick i cirka 
10 minuter i en avskild miljö utan yttre påverkan. Bryman (2001) belyser aspekter 
som är av vikt vid intervjuer, så som att den som intervjuar visar hänsyn, är tydlig och 
en aktiv lyssnare. Vi valde att låta barnen rita under tiden som vi intervjuade, den 
bakomliggande tanken var att barnen då skulle känna sig mer bekväma samt ge 
möjligheter för ett mer naturligt samtal. Detta beskriver Kvale och Brikmann (2014) 
som en bra metod att använda, för att få barnen att känna sig bekväma med 
situationen. Efter vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem. Vi tog sedan del 
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av varandras intervjuer, sammanställde dem gemensamt och kom fram till ett 
resultat. Sedan analyserade vi svaren gemensamt. När vi analyserade så valde vi att 
leta fram gemensamma teman i informanternas svar. Sedan förstärkte vi resultatet 
med hjälp av citat och utdrag ur intervjuerna. 
 

3.6 Metodkritik 

Att använda sig av intervjuer som metodval har många fördelar och syftar till att få 
svar på studiens frågeställning. Vi har genomfört enskilda intervjuer med barn. Att 
genomföra intervjuer enskilt enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är 
fördelaktiga för att barnets egna tankar blir synliga, vilket vid gruppintervjuer kan 
falla bort då vissa barn blir påverkade av andra, tystnar och/ eller inte vill delta i 
samtalet. När man genomför intervjuer med enskilda barn är det viktigt att barnet 
känner sig tryggt och att man har byggt upp ett förtroendekapital hos barnet. Vi valde 
att genomföra intervjuer i förskolor där vi hade en relation med barnen. På grund av 
den goda relationen oss emellan tolkar vi att barnen vågade delge och berätta sina 
åsikter för oss. Genom att använda sig utav kvalitativa intervjuer kunde vi få en 
uppfattning om vad barnen ansåg viktigt gällande ämnet. Bryman (2001) tar upp att i 
kvalitativa intervjuer kan man låta intervjun röra sig i olika riktningar, då man kan 
tolka vad som är relevant för informanten. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) tar upp att det är fördelaktigt att i förväg förberett uppföljningsfrågor när 
man intervjuar barn. Även om intervjun rör sig mot den riktning som barnet anser är 
viktigt måste man som intervjuare hitta en balansgång och leda intervjun mot rätt 
riktning så man får svar på studiens frågeställning (ibid). När man intervjuar barn 
måste man anpassa frågorna så att barnen förstår dem. Därför valde vi att använda 
ordet bestämma istället för inflytande. När vi genomförde intervjuerna försökte vi 
anpassa tidpunkten. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter vikten av att 
genomföra intervjuer med barn vid en tidpunkt där de har energin att orka med 
intervjun. 
 
Vi hade en stor mängd intervjuer som skulle genomföras, men vi försökte i all största 
mån ta hänsyn till aspekterna kring tidpunkt och andra förhållanden som påverkar 
svaren. Att använda sig utav barnintervjuer som metod val kan även innebära många 
svårigheter. Vi tolkar att barnen i vissa fall hade svårt att sitta still en längre stund 
och att intervjuerna endast kunde pågå en kortare stund. Trots detta anser vi att 
barnens tankar och åsikter blev synliga i intervjun. För att inte missa något barnen 
delgav använde vi oss av ljudupptagning vilket Bryman (2001) lyfter som fördelaktigt 
då man kan lyssna på svaren flera gånger. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) lyfter att det är viktigt att man ger barnet all fokus vid intervjuer. Att skapa en 
balanserad relation där man visar med ögonkontakt, leenden och nickande att man 
lyssnar och fokuserar på barnet (ibid). Detta är något som vi inte skulle hunnit med 
om vi skulle behövt anteckna barnens svar. 
 

3.7 Trovärdighet och pålitlighet 

I studie intervjuades barnen enskilt, detta för att barnen inte skulle bli påverkade av 
varandras åsikter och svar. I studien har vi använt oss utav två urvalsgrupper. Att 
genomföra intervjuer med barn på två olika förskolor bidrar till en ökad trovärdighet. 
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Under intervjuns gång har vi ställt frågor till barnen för att säkerställa oss om att vi 
uppfattat svaren korrekt, detta för att stärka trovärdigheten ytterligare. Bryman 
(2001) beskriver detta som respondentvalidering. Triangulering är en metod för att 
säkerställa trovärdighet. Detta innebär att använda sig av flera 
datainsamlingsmetoder vilket är att föredra i kvalitativa studier. Bryman beskriver 
vidare att man som forskare då använder sig av metoderna för att kontrollera att de 
resultat man fått verkligen stämmer (ibid.). Vi har dock valt att enbart använda oss av 
intervjuer på grund utav studiens korta period, och då kompensera med 
respondentvalidering för att säkerställa trovärdigheten i våra svar. Vi har gemensamt 
tolkat intervjusvaren och analyserat dem, detta benämner Bryman (2001) som intern 
reliabilitet och det påverkar studiens trovärdighet. En kvalitativ studie endast kan 
genomföras igen och få samma resultat om de sociala faktorerna, forskarna och 
förutsättningarna är desamma. För att kunna säkerställa att studien är pålitlig har vi 
granskat vår metod genom att redogöra för alla delar av forskningsprocessen, på 
detta sätt skall andra kunna återskapa studien (ibid.). 
 

3.8 Forskningsetiska regler 

Nedan beskrivs hur studien utförts i samklang med de forskningsetiska reglerna.  

3.8.1 Informationskravet 

Ett missivbrev delades ut till vårdnadshavare och barn, vilket informerade om 
studiens syfte samt hur informanternas deltagande skulle komma att nyttjas. I 
missivbrevet informerade vi vidare att vi endast skulle använda materialet i 
studiesyfte, vi var tydliga angående att medverkan var frivillig och att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan. 

3.8.1 Samtyckeskravet 

Innan vi genomförande våra intervjuer gick vi igenom de etiska reglerna, 
undersökningens syfte samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. När 
de gav sitt samtycke påbörjade vi intervjuerna. Barnen informerades återigen om att 
de när som helst kan välja att avbryta intervjun. 

3.8.2 Konfidentialitetskravet 

Innan vi genomförde intervjuerna berättade vi att barnen skulle vara anonyma och 
att deras namn inte skulle nämnas, vi tog även upp att vi var två personer som 
arbetade med undersökningen och att det endast var vi som skulle gemensamt ta del 
av allt material. Vi informerade även om att materialet kommer att raderas när 
studien är publicerad. 

3.8.3 Nyttjandekravet 

Vi informerade att studien endast skulle används i studiesyfte. Vi informerade om att 
arbetet kommer att publiceras för offentligheten på DiVA-portalen och att de då 
kommer att vara skyddade av de etiska reglerna. 
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3.9 Analysmetod 

De genomförda intervjuerna transkriberades utifrån det inspelade materialet. Sedan 
skrevs transkriptionerna ut, och vi reflekterade tillsammans kring dem. Svaren 
granskades systematiskt i syfte att synliggöra likheter och skillnader. Svaren innehöll 
irrelevant stoff som vi valde att sortera bort, då de inte svarade på vår frågeställning. 
Teman markerades med färg, vilket sedan blev till rubriker i analysavsnittet. I arbetet 
med analysen utgick vi ifrån Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) metod om 
att urskilja teman och kategorisera dem, utifrån barnens svar. Resultatet 
analyserades sedan i relation till det teoretiska perspektivet som studien bygger på, 
samt med tidigare forskning.   
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4 Resultat 

I avsnittet kommer resultatet presenteras under två rubriker: Reglernas makt och 
Maktstrukturen mellan barn och vuxna.  Under avsnitt 4.3 framförs en 
sammanfattning av resultatet.  

4.1 Reglernas makt 

Resultatet visar att barn i förskolan inte helt fritt kan utgå från sina initiativ i 
förskolan utan att de måste förhålla sig till vissa regler. Barnen kan dock vara 
delaktiga i skapandet av trivselregler och ha inflytande över leken och till viss del dess 
innehåll. Det som barnen säger att de helt kan styra över är att de får rita, bygga med 
lego, om de vill delta i en lek och i viss mån lekens innehåll. Resultatet visar att flera 
av barnen önskar att de kunde påverka huruvida de kan vara inne eller ute under 
dagens gång. Ett barn säger att hon vill kunna dra sig undan och vara ifred när hon 
känner sig arg eller ledsen, men att hon inte kan det. Hon vill även kunna vara ifred 
när hon ska pyssla. Det är något som ett annat barn också berättar, samtidigt som 
hon pekar på att det är orättvist att pedagogerna har möjligheter att dra sig undan 
och få rast.  
 
Ett par barn beskriver att de vill kunna besluta själva när de ska måla med målarfärg, 
men att de inte har den möjligheten. Vid frågan varför barnen inte får måla när de 
vill, svarar barnen att de inte vet. Ett annat barn tar upp att hon inte själv kan 
bestämma att göra något utan att fråga en pedagog innan. Får barnet sedan ett nej, 
accepterar barnet det och leker något annat. Ett par andra barn beskriver att de 
måste be om att få leka med vissa leksaker som är utom räckhåll för dem.  I resultatet 
kunde vi se att på frågan “vad kan barn bestämma över?” valde barnen att lyfta det 
som de inte kan bestämma över, flertalet gånger. Det som barnen inte kunde 
bestämma över var om de kunde vara inne eller ute, om de kunde måla eller leka 
specifika lekar.  

 

William: För att man får frisk luft, om man inte har någon frisk luft då dör man.   

 

Henrik: Om alla barn ska gå ut så måste man ju det.  

 

Olle: För att det är bra. Jag tror det är för att man behöver luft. 

 

Erik: Man får inte leka tjuv och polis. Det är för att då måste man springa, och det får man inte 
göra inne.  

 
I resultatet framkommer det ytterligare regler som finns på de studerade förskolorna, 
som att inte slåss, puttas och nypas. Några barn beskriver att det enbart är 
pedagogerna som bestämt reglerna, medan andra barn anser att de varit delaktiga i 
att bestämma dessa regler. Reglerna finns för att barnen inte ska göra sig illa. 



 15 

Följande citat visar barnens tankar om varför regler finns i förskolan och vem som 
kommit på dem:  
 

William: Alla i hela världen. Annars gör det ont. Alla som inte vet om det gör ont måste prova slå 
sig, då vet man om det gör ont eller inte.  

 

Henrik: För att det inte ska fortsätta mer med att samma saker som man inte får göra och jag 
ska göra en skylt som de står att jag jobbar med mobbning.  

 
I barnens svar framkommer många regler som att inte rita på väggarna, skrika, 
springa i korridoren, nypas och knuffas. Att inte få slåss och göra illa varandra ser alla 
barnen som bra regler. Ett barn beskriver att reglerna inte känns bra utan att hon 
skulle vilja få göra som hon vill i förskolan. Ett barn ger förslag på att det inte skall 
vara tillåtet att ha sönder saker. På tal om regler på förskolan säger ett barn att 
barnen inte får klättra över grinden och att man istället skall öppna grinden. Detta är 
dock något som enbart de vuxna bemästrar. Ett barn berättar att han skulle vilja 
ändra plats på material och möblera om, men detta är inte något som barnet har 
föreslagit pedagogerna. 

4.2 Maktstruktur mellan vuxna och barn 

Resultatet visar att flera barn i de studerade förskolorna upplever att pedagogerna 
bestämmer och de förmedlar detta med en ton av självklarhet; ett barn berättar att 
det är pedagogerna och barnen tillsammans som bestämmer. Barnen har kommit 
underfund med att de kan ägna sig åt förbjudna aktiviteter när pedagoger inte ser. 
Anledningen till detta är att de vill leka vissa lekar som pedagoger inte anser vara 
passande. Barnen är införstådda med att det är pedagogerna som avgör vad de får 
leka och flera barn berättar att man inte får leka vissa lekar för att man kan göra sig 
illa. Ett barn beskriver att hon vill kunna bestämma vilken lek barnen ska leka, men 
att hon då måste komma på en lek som de andra barnen tycker är rolig. Flera av 
barnen berättar att det finns en hierarki mellan barnen, där vissa barn bestämmer 
över andra:  
 

Anna: Liam bara bestämmer och alla bestämmer över mig.  

 

Olle: Jo Andreas bestämmer vad man ska göra. Det gjorde han förut.  

 
Ett barn berättar att hon lyssnar på pedagogerna när vi frågar om det finns något hon 
skulle vilja göra på förskolan som hon inte får. Resultatet visar att barn till viss del 
försöker få sina viljor igenom, men att de i de flesta fall lyssnar till de regler som 
pedagogerna förmedlar. Ett av barnen lyfter fram att barnen och pedagogerna turas 
om att bestämma. Barnet beskriver vidare att det då blir rättvist för alla och att man 
lättare kan hålla sams. Flera av barnen anser att det är bra att pedagogerna 
bestämmer då det verkar jobbigt att bestämma. Följande citat belyser barns åsikter 
kring varför barn inte kan bestämma:  
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Mia: Det skulle bli trassligt, de skulle springa och skrika och göra massa saker som det inte 
skulle hända om fröknarna bestämde.  

 

Henrik: För att annars kan ju barnen bestämma över saker som man inte ska bestämma.  

 

Malin: Det som man inte får, det måste någon säga till oss.  

 

William: Ni fröknar bestämmer för ni har växt och då är man snäll, fröknarna bestämmer lika 
mycket.  

 

Olle: För om någon bestämmer så gör jag det, jag bryr mig inte om vad jag gör. Om någon säger 
att jag ska gå ut så gör jag det.  

 

Stina: För att kanske barnen kan göra vad dem vill och kanske dem kan göra sönder massa 
grejer.  

 
 
Resultatet visar att barnen anser att pedagogerna är bra på att bestämma för att de är 
vuxna. Ett återkommande tema i svaren är att barn inte kan bestämma och barnen 
ser det som en naturlig del i verksamheten. Följande citat visar barnens svar på 
frågan om barn kan bestämma i förskolan: 
 

William: För att det inte är så bra att barn bestämmer.  

 

Olle: För om barn bestämmer kanske vuxna säger att man ska vara ute så vill man inte så 
bestämmer alla barnen att man ska vara inne.  

 

My: Därför annars skulle barnen göra sådär stökigt, jättestökigt som man inte får.  

 
Barnen vet egentligen inte varför fröknarna bestämmer och sa att “det bara är så” 
eller “jag vet inte”. Ett barn förklarar att barn inte kan bestämma, för då skulle de inte 
bli som pedagogerna vill eller har bestämt. Ett annat barn säger att de som får mest 
inflytande över leken är de som hittat på den, speciellt de barn som kommer på en 
attraktiv lek. 

 

Anna: De andra barnen bara bestämmer hela tiden. Jag vill också göra något superroligt. Göra 
super, superhäftigt.  

 
Anna berättar att det finns andra barn som bestämmer över henne och de andra 
barnen. Ett par barn berättar avslutningsvis att de inte vill bestämma för att det är 
tråkigt och jobbigt. Ett barn berättar att det inte är viktigt att bestämma, och att 
barnet gör som det blir tillsagt att göra. Ett av barnen beskriver att när hon börjar 
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skolan skall hon göra många saker som hon inte får göra i dagsläget, som att gå till 
biblioteket själv med en kompis.  Resultatet visar att alla barn inte vill ha inflytande 
och att barnen finner sig i de ramar som finns. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barn får vara delaktiga inom förbestämda 
ramar som de vuxna format. Barnen anser att de vuxna bestämmer mer eller mindre 
och att barnen anser att de får bestämma över leken och dess innehåll. Det framkom 
utsagor om maktstrukturer mellan barn och barn, samt barn och vuxna. Barnen 
tycker att det är bra att de vuxna bestämmer och barnen finner sig i sin position i den 
hierarki som finns mellan barn och vuxna. Kort sagt visar resultatet att barn inte får 
inflytande, utan de får falskt inflytande och är delaktiga i förbestämda beslut. 
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5 Analys 

Här sätts resultatet in i förhållande till studiens teoretiska ansats samt litteratur och 
diskuteras utifrån maktrelationen mellan vuxna och barn, traditionella mönster samt 
socialisering. Utgångspunkten är studiens forskningsfrågor: Vad kan barn få 
inflytande över? samt Hur uppfattar barn sitt eget inflytande? 

5.1 Barn som kaos 

I barnen svar kan vi urskilja att barnen är medvetna om vad de får och inte får göra. 
Barnen i studien menar att de ofta inte blir bemötta av en förklaring om varför de inte 
får göra vissa saker, utan får ett svar som de sedan nöjer sig med. Barnen berättar att 
de lyssnar på uppmaningar de får av pedagogerna och att de gör som pedagogerna 
säger. Sett från Deweys (1944) perspektiv kan det handla om att de vuxna berättar för 
barnen om vad de förväntas göra och inte göra, snarare än att barnen och 
pedagogerna tillsammans samtalar om möjliga aktiviteter att ägna sig åt. Detta blir 
ett slags envägskommunikation där de vuxna är avsändare och barnen mottagare. 
Malaguzzi menar att det är viktigt att se barnen som kompetenta, så att de vuxna 
tillåter barnen att utforska sina idéer och testa sina hypoteser (Dahlberg & Åsén, 
2011). Dewey (1944) och läroplanen (Skolverket, 2010) belyser att verksamheten skall 
utgå från barns intressen och initiativ, vilket säkerligen är något som pedagoger i 
förskolan är medvetna om men som inte alltid kan konkretiseras på grund av andra 
faktorer, så som att pedagoger ska fokusera på läroplanens alla områden, 
personaltäthet och storlek på barngruppen.  
 

Ett tydligt exempel på de begränsningar som barnen berättar om är att de endast får 
måla vid vissa tillfällen, vilket kan bero på att barnen inte möts som kompetenta nog 
att själva kunna plocka fram färg och papper för att måla, utan att detta är en 
aktivitet som kräver en vuxens hjälp och närvaro.  Att ha tydliga ramar och regler i 
verksamheten kan även handla om att pedagogerna, när barnen agerar inom de 
regler och ramar som finns, kan träda tillbaka och låta barnen agera fritt och få 
inflytande inom ramarna. I sin studie beskriver Arnér (2006) detta som en 
bekvämlighetsfaktor, vilket innebär att pedagogerna hellre agerar utifrån ett 
vuxenperspektiv än att bejaka barns perspektiv och agera från 
det.  Bekvämlighetsfaktorn innebär att hålla sig inom ramarna, vilket bevarar ett lugn 
i verksamheten, medan barns perspektiv innebär att kaos kan bryta ut, eftersom 
pedagogerna och barnen inte vet hur det kommer att bli när de utmanar befintliga 
ramar och regler. Sett ur denna aspekt handlar detta om falskt inflytande, snarare än 
reellt inflytande. Det kan även handla om organisation, att det saknas personal för att 
genomföra aktiviteten eller att barnen snart skall äta lunch eller gå ut. Detta 
framkommer inte i intervjuerna, men är viktigt att beakta. Dewey (1944) menar att 
barn måste få utmanas genom att testa nya aktiviteter och agera i nya miljöer för att 
utvecklas som individer. Barnen måste också få lära av konsekvenserna från sitt 
handlande och därmed skapa nya erfarenheter och referensramar. 
 

Något som är återkommande för barnen är att de önskar att vara inne istället för ute 
och att de önskar kunna välja mellan de två. Att gå ut är en vanlig lösning för att 
organisera verksamheten på ett sätt som motverkar stress och kaos, vilket ofta beror 
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på att förskolan idag har stora barngrupper i relation till lokalerna vilket leder till att 
verksamheten i största mån bedrivs utomhus. Detta kan dock ses ur ett positivt 
perspektiv då utomhuspedagogik har många fördelar för människans välmående. 
Szczepanski (2007) pekar på fördelar som mindre konflikter i barngruppen, att barn 
har lättare att koncentrera sig samt att barnens humör påverkas positivt. Barnen får 
även fler möjligheter att röra sig och leka fritt (ibid.).  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) samt Tullgrens (2003) studier visar att 
pedagoger är oroliga att barns inflytande kan utveckla kaos och störa ordningen i 
verksamheten. Detta stämmer överens med vår tolkning av barnens svar, då barnen 
berättar om lekar som de vet inte accepteras av pedagogerna. 

5.2 Maktstruktur mellan vuxna och barn  

Dewey (1944) framför att vuxna kontrollerar barn genom att förmedla förväntningar 
och normer, vilket bland annat kan innefatta en förmodan om barns positionering i 
en maktstruktur. I intervjuerna berättade majoriteten av barnen att det är de vuxna 
som bestämmer och berättar detta med en ton av självklarhet. Att barnen dessutom 
säger “att det bara är så”, när vi frågar varför, ger en indikation om en speciell 
maktstruktur mellan vuxna och barn i förskolan. Detta är något som stämmer 
överens med Qvarsells (2011) studie där hon menar att vuxna alltid äger makten att 
tillåta eller begränsa barnens initiativ och önskan.  
 

I barnens utsagor kring om de kan bestämma i förskolan, lyser barns upplevelser av 
dem själva som “gruppen barn” igenom; Barn inte kan bestämma för att det blir 
trassligt, för att man inte är vuxen och “att det inte är så bra att barn bestämmer”. Vi 
ser detta som ett vuxenperspektiv förmedlat via barnen.  Vi förmodar, i likhet till 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2013), att barns upplevelser av sitt eget 
inflytande kan handla om att pedagoger inte synliggör för barn när de får påverka 
verksamheten, men även att barn inte uppfattar det som att de faktiskt får bestämma. 
Detta stämmer överens med vår pilotstudie om pedagogers syn på barns inflytande, 
där vi kunde se att pedagogerna arbetar med barns inflytande inom projekt, där 
barnens intressen är utgångpunkten och att barnens viljor styr hur det fortlöper 
(Hagström & Värnholm, 2015). Vi tänker att det kan vara så att barn får påverka mer 
än de är medvetna om.  
 
I studiens resultat kunde vi se att barnen är medvetna om att de vuxna bestämmer 
över barnen, och att barnen måste be om lov innan de ägnar sig åt vissa aktiviteter 
eller lekar.  Barnens utsagor visar dock att de faktiskt får bestämma över vad de vill 
leka med eller ägna sig åt inom givna ramar.  Detta förstår vi utifrån Emilsons (2007) 
tankar där hon menar att falskt inflytande innebär att barnen får “välja” inom de 
givna ramar som finns i förskolan och utifrån att barns inflytande regleras utifrån 
ålder och mognad. Arnér (2009), Emilson (2007) och Qvarsell (2011) menar att detta 
handlar om pedagogers makt att ge, eller inte ge, barn inflytande vilket indikerar att 
det faktiskt är de vuxna som har makten, oavsett vad styrdokumenten och samhället 
säger om att barn ska få utöva reellt inflytande.  I vissa fall är regler förhandlingsbara, 
men bara om pedagogerna tillåter det.  
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5.3 Fostran genom socialisation 

Utifrån John Deweys (1944) filosofi kan vi sätta barnens svar i förhållande till fostran 
och socialisation. Dewey menade att de vuxna i samhället skapar och förmedlar 
normer, ramar och förväntningar utifrån tidigare generationers sociala arv. Det 
sociala arvet och normerna är svåra att bryta men utvecklas trots allt med varje 
generation (ibid.). På detta sätt formas barnen in i att passa samhällets ramstruktur 
och förväntningar, vilket vi kan se fortgår än idag. Barnen i studien visar i sina svar 
att de fostrats in i de normer som finns i respektive förskolor, då de beskriver 
värderingar som hur man skall vara mot varandra och vad man inte får göra mot 
varandra. Att de inte får slåss eller nypas, är exempel på sådana värderingar som är 
förmedlade från pedagogerna. Barnen visar även på att det är de vuxna som 
bestämmer, vilket även det är en indikation på att barnen fostrats in i en 
maktstruktur. Barnen fostras av utbildningsväsendet att inordna sig i ramverket för 
dessa, och socialiseras in i ett accepterat och förväntat sätt att vara. Innehållet vilket 
förskolan bygger på är utvalt av de vuxna som syftar till att barnen ska lära sig hur 
man är en god samhällsmedborgare med demokratiska värderingar. Det syftar även 
till ett hållbart samhälle där barnen, med sina kunskaper, anses vara nyckeln 
(Skolverket, 2010). Dewey (1944) menar att socialiseringen är så stark att barn inte 
ifrågasätter de givna normerna och ramarna. Frågan är i vilken grad barnen i studien 
blir socialiserade och fostrade in i den befintliga maktstrukturen på så sätt att de inte 
ifrågasätter sina möjligheter till inflytande, och i vilken grad det handlar om att 
barnen helt enkelt är tillfreds med sin position och därför inte ifrågasätter den? Vi 
kunde från resultatet urskilja indikationer till båda delarna, några barn berättar att 
de inte vill bestämma för det verkar vara jobbigt, medan majoriteten berättar en 
önskan att kunna påverka mer. Barnen inrättar sig under reglerna som verksamheten 
bygger på. 
 

Sammanfattningsvis tänker vi oss att förskolan idag fortfarande agerar traditionellt i 
förhållande till barns inflytande och delaktighet, vilket ur Deweys perspektiv kan 
handla om att det sociala arvet som individer har med sig från tidigare generationer 
är svårt att rucka på, och att det därför hela tiden förs vidare framåt (Dewey, 1944). 
Vi har även urskilt flera organisatoriska och diskursiva aspekter som bör beaktas i 
diskussionen kring barns inflytande, vilka kommer att framföras under 
nästkommande avsnitt.  
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6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka barns perspektiv på sina möjligheter till 
inflytande i förskolan. I avsnitt 6.1 diskuteras metoden och dess betydelse för 
studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien bygger på en kvalitativ ansats där barnintervjuer har genomförts. 
Barnintervjuer har varit givande för att få fram barns perspektiv, dock fann vi 
svårigheter i att inte styra barnen med frågorna. En tydlig aspekt av detta var att vi 
valde att använda oss av ordet bestämma istället för inflytande. Vi tror dock att detta 
var nödvändigt för att barnen skulle förstå våra frågor.  Vi använde oss av 
ljudupptagning och transkriberade intervjuerna. Detta har varit givande för oss att 
blicka tillbaka på under upprepade tillfällen när vi formulerat avsnitten resultat och 
analys.  Barnintervjuer var ett snävt perspektiv som hade kunnat utvecklas med 
observation av verksamheten, för att få en större inblick i verksamheternas 
arbetssätt. Observationer hade dock krävt mer tid än det vi hade till förfogande. Hade 
vi även haft fler genomförda intervjuer hade studiens trovärdighet stärkts. Vi ser dock 
studiens insamlade data som trovärdigt då vi använde oss av responsvalidering där 
de intervjuade barnen bekräftade sina resonemang. Resultatet har kanske inte 
bidragit med nya insikter för forskningen, men ger många insikter för oss som 
blivande förskollärare och bidrar till att kritiskt se på barns maktposition i förskolans 
verksamhet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet i relation till studiens teoretiska ansats, tidigare 
forskning och ett vidare diskursivt perspektiv. Studien sätts även i relation till 
förskollärarrollen och förlag till fortsatt forskning framförs.  

6.2.1 Regler, ramar och socialisation 

Resultatet visar att barnen agerar inom de regler och ramar som finns i 
verksamheten. Detta innebär att barnen socialiserats in i verksamhetens regler och 
ramar, vilket enligt Dewey (1944) och Emilson (2008) innebär att barn fostras genom 
socialisation anpassat till den rådande diskursen. Vi kunde urskilja att det är de 
vuxna som utformat reglerna, med viss delaktighet från barnen. Det innebär att 
barnen fostras in i en plats i en maktstruktur där de det är självklart att de vuxna 
bestämmer över det mesta. Resultatet pekar mot att barnen är medvetna om att de 
inte kan bestämma över allt, då det skulle resultera i att det blir rörigt. Barn är 
medvetna om hur vuxna ser på barn och att barns perspektiv kan ses i likhet med 
kaos. Vi tänker att detta beror på det som Arnér (2009) beskriver som bekvämlighet 
hos pedagogerna. Hon menar att de vuxna hellre agerar utifrån traditioner och regler 
som finns i verksamheten snarare än att utmana och förändra dem, då de är rädda att 
det skall utbryta stress och kaos i verksamheten.  
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Vi kan i vårt resultat urskilja en likhet med Dolks (2013) slutsats att barns perspektiv 
och idéer kan ses som irrationella ur de vuxnas perspektiv, och att de därför inte 
alltid uppmärksammas. Detta speglas hos barnen, när de beskriver hur det skulle bli 
om de fick bestämma. Vi undrar hur det påverkar barns självkänsla och syn på sig 
själva som individer. Om barn får testa sina idéer och hypoteser kommer de att växa 
som individer, utveckla sina referensramar och få nya erfarenheter. Detta ser vi i 
likhet med Dewey (1944) som beskriver att barn behöver få prova på nya saker och 
lära av konsekvenserna som kommer från det. Även Malaguzzi förespråkar att barns 
idéer och hypoteser utforskas i syfte att utveckla barnen (I Sundgren, 2005, Dahlberg 
och Åsén, 2005). 

6.2.2 Barns inflytande utifrån barns perspektiv 

Vi kunde i resultatet urskilja att barnen är nöjda med att de vuxna bestämmer. Sett 
från ur två olika aspekter kan det vara så att barn är nöjda med att de vuxna 
bestämmer för att de inte vill ha mer ansvar, eller att barn har lärt sig och är vana vid 
att de vuxna bestämmer. Barnen i vår studie visar att de är tillfreds med 
maktstrukturen i förskolan bortsett från vissa regler som de skulle vilja ändra på. 
Några få av barnen berättar till och med att de inte vill bestämma för att det verkar 
jobbigt och tråkigt. Kanske är det ur ett barnperspektiv vi vuxna anser att barn borde 
få bestämma mer och få utveckla särskilda kompetenser. Detta syftar till att barnen 
skall kunna fungera i samhället och förberedas på de krav som finns. Kanske duger 
barnens tillvaro utifrån deras egna perspektiv? 
 

Det är även viktigt att ha i åtanke att barns perspektiv är just det – barns synvinkel 
och upplevelser förmedlade i ord. Det betyder inte att det är en absolut sanning, utan 
man bör snarare försöka sätta in barns perspektiv i en helhet där man beaktar flera 
perspektiv så som organisation, målstyrning, pedagogernas perspektiv och andra 
ramfaktorer. Kanske är pedagogernas intentioner och viljor att barn skall få mer 
frihet och vara mindre begränsade, men hindras i sina möjligheter av ekonomi eller 
annan styrning. Vi kan alltså inte enbart ur barns perspektiv dra en slutsats om 
”såhär är det” – vi kan bara redogöra för barns perspektiv och försöka argumentera 
för deras status i helhetsperspektivet. 
 
Den andra aspekten av barns inflytande är att barnens svar speglar vad de vuxna har 
lärt barnen är rätt och fel. Om detta nu stämmer är barnen fostrade till de rätta 
svaren utifrån ett vuxenperspektiv. Vi ställer oss därför frågan om man någonsin kan 
vara säker på att barnens svar utgår från deras eget perspektiv och inte är påverkade 
av de vuxna? Dewey (1944) skriver att det sociala arvet från tidigare generationer 
lever kvar och fortfarande verkar i förskolan vilket kan innebära att pedagogerna 
påverkas av de tidigare generationernas synsätt än idag och som i sin tur påverkar 
barns upplevelser och inflytande. Arnér (2006) menar att den tidigare synen på barn 
som underordnade påverkar barns inflytande än idag. Arnér framför också att 
pedagoger socialiseras in i befintliga traditioner och arbetssätt i arbetslagen. Detta 
innebär att pedagoger inte vågar stå upp för vad de tror på då de inte vill skapa 
osämja i arbetslaget (ibid.). För att kunna arbeta utanför dessa sociala arv och 
traditioner tänker vi oss att det är en viktig förutsättning att pedagoger behöver vara 
starka i sin roll och våga vara normbrytare.  
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6.2.3 Barns inflytande ur ett diskursivt perspektiv 

En indikation på att en gammal syn på barn lever kvar än idag är de diskussioner 
kring barn som fenomen som pågår i de sociala medierna. Diskussionerna handlar 
ofta om att barn bestämmer för mycket och att barns inflytande har lett till att de inte 
respekterar vuxna. Det som är centralt i diskussionerna är att barn är bortskämda, att 
de får härja fritt och bestämma över sina föräldrar. Det framkommer också att barn 
borde visa mer hänsyn och respekt emot de vuxna.   
 

Det finns ett ökat intresse för barns inflytande som å ena sidan skulle kunna handla 
om de vuxnas bild av vad ett barn ”ska” vara och å andra sidan vara framåtsyftande. 
Styrdokumenten beskriver tydligt att barn skall få inflytande utifrån ålder och 
mognad, vilket indikerar att barn inte alltid anses vara mogna nog att ta så mycket 
ansvar som det krävs när de skall få påverka. Detta resonemang är knappast taget ur 
luften och bör därför beaktas i diskussionen kring barns inflytande. Styrdokumenten 
grundas vidare på forskning och bör därför ses utifrån flera vinklar: Klarar barn av att 
ta hur mycket ansvar som helst? Eller är barn kompetenta nog att ses som fullvärdiga 
samhällsmedborgare som både Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 2005) och Dewey 
(1944) föreslår?  Vi ställer oss frågan om man verkligen ser på barn som kompetenta 
idag i jämförelse med hur det var för 50 år sedan. Då kunde barnen springa fritt utan 
staket på förskolorna och ansågs kunna ta ansvar tidigt i åldrarna. Idag är barns 
frihet mer begränsad, vilket innebär fler regler som barnen måste förhålla sig till. 
Detta beror säkerligen på att barngrupperna är större idag och personaltätheten 
mindre vilket kräver att man behöver ha stramare tyglar för att kunna säkerställa alla 
barns säkerhet. Det beror också på den diskurs som råder, då den innefattar dagens 
syn på barnet och vad barnet klarar av (Emilson, 2008). Vi kan också tänka oss att 
den mer begränsade friheten för barn i samhället och förskolan idag, beror på att den 
rådande diskursen förespråkar att barn inte tar för mycket ansvar, och att barn skall 
få vara barn. Dock menar Emilson (2008) att barn idag tar ansvar över andra saker 
än för 50 år sedan, och att barn nu förväntas ha sociala kunskaper som att anpassa 
sig till gruppen men samtidigt framföra sina åsikter. Barn förväntas även bidra till 
diskussioner och agera demokratiskt (ibid.). – Vi frågar oss dock om inte det kräver 
mer av ett barn, än att hålla sig inom osynliga gränser på gården?  
Sammanfattningsvis är synen på vad kompetens och vad ett barn är, en diskursfråga 
– detta innebär att diskursen påverkar vad som är ett önskvärt barn och påverkar 
vilka kompetenser barn behöver utveckla för att kunna agera aktivt i ett framtida 
samhälle (Emilson, 2008). Sett från resultatet bedömer vi dock att rådande 
traditioner och normer inte alltid förverkligas i praktiken, då barnen i studien inte 
upplevde att de fick agera demokratiskt och påverka sin vardag i den utsträckning 
som de ska få göra.   

6.3 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis kan vi se att barns inflytande är ett stort begrepp som har många 
infallsvinklar som alla är av betydelse. Allt handlar inte om att bestämma, utan att 
visa respekt för varandra och allas åsikter. Det handlar om att barnen skall ges 
möjligheter till meningsfullt lärande, som då bör utgå från barns intressen och idéer - 
det vill säga barns inflytande (I Sundgren, 2005, Dahlberg och Åsén, 2005). Vi tänker 
i likhet med Dewey (1944) att barns inflytande påverkar deras subjektskapande och 
självförtroende i den mening att barn som märker att de kan också är kompetenta. 
Sådant skapar en god självbild. Barndomen här och nu är viktig och den är inte bara 
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en färdsträcka på väg till vuxenlivet. Förskolan är barnens verklighetsvärld men för 
de vuxna är det ett jobb. Därför är det således viktigt att utgå från barns perspektiv – 
deras upplevelser av förskolan. 

6.4 Relevans för den kommande förskollärarrollen 

Vi har båda ett brinnande intresse för barns inflytande och demokrati. Vi har kommit 
till insikt att det är viktigt att socialisera in barnen i ett demokratiskt klimat och hur 
viktigt det är att vara tillåtande som pedagog, där barnens röster verkligen tas på 
allvar, lyssnas till och möts med respekt. Vi vill tänka nytt kring vad demokrati 
egentligen innebär i en förskoleverksamhet och utmana normerna - detta har gett oss 
motivation till att våga utmana traditioner, även om det kan kännas motigt som 
nyutbildad förskollärare med mycket kvar att lära om praktiken. Med denna kunskap 
i ryggsäcken kommer det kännas värt att utmana kollegiet - för barnens skull och för 
framtidens skull. En annan aspekt vi tar med oss är förståelsen för komplexiteten i 
arbetet med alla läroplanens områden och de organisatoriska delarna som påverkar 
pedagogers arbete. Vi tar även med oss kunskapen om barns perspektiv i arbetet, och 
kommer att vara välmedvetna om vårt eget agerande utifrån det. Att tänka en extra 
gång på ”varför inte” innan man avvisar ett barns förslag, och om man måste neka, 
förklara varför.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur pedagoger ser på begreppet 
demokrati samt hur de arbetar med det på ett aktivt sätt. Det skulle vara intressant 
för att se hur de egentligen ger barn möjligheter att få reellt inflytande samt hur detta 
i så fall påverkar verksamheten och barnen i den. Ett annat förslag är att arbeta med 
demokrati i ett utvecklingsarbete där fokus ligger i att synliggöra demokrati för både 
pedagoger och barn. Detta för att utveckla pedagogers kunskaper om demokrati, och 
arbetssätt med demokrati.  
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8 Bilaga 1: Missivbrev 

Information om medverkan i examensarbete kring ämnet barns 
inflytande i förskolan 

 
Det här brevet riktar sig till vårdnadshavare och barn. 
 

Vi som skriver det här brevet heter Emelie Värnholm och Elin Hagström. Vi läser nu 
sista terminen på förskollärarprogrammet och skall genomföra en undersökning som 
handlar om hur barn i förskolan ser på sina möjligheter till inflytande i förskolans 
verksamhet. Vi kommer i vår uppsats att belysa både hur barnen ser på sitt 
inflytande. Vi kommer sedan att diskutera resultatet med tidigare forskning i ämnet 
”Inflytande och delaktighet”. 
För att kunna undersöka hur barnen ser på sitt inflytande tillfrågas du härmed om 
ditt barns deltagande i denna undersökning. Detta innebär att en ut av oss kommer 
att intervjua ditt barn med hjälp av ljudupptagning i ca 10-15 minuter. Efter intervjun 
kommer vi tillsammans att lyssna på de inspelade intervjuerna, detta för att vi skall 
kunna tolka barnens svar samt använda dem i vår undersökning. Inspelningarna 
kommer att transkriberas, vilket innebär att vi ordagrant skriver ner vad barnen 
säger och sedan använder det som bilaga i vår uppsats. I transkriptionen är barnen 
helt anonyma och har påhittade namn, detta för att värna om barnens identitet och 
integritet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva och i samband 
med det så kommer även vi att radera inspelningarna från intervjuerna. De enda som 
kommer lyssna på intervjuerna är vi som genomför undersökningen. Anledningen till 
att vi anser det vara viktigt att intervjua era barn är att få en klar bild av vad 
inflytande kan innebära ur ett barns perspektiv.  
 
Viktigt att veta vid deltagande; 
 

-         Deltagande i studien är helt frivillig, du har rätten att när som helst avbryta 
ditt/ditt barns deltagande utan närmre motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig/ditt barn.  

 

-         Ditt barn kan när som helst avbryta intervjun, och kommer inte att intervjuas om 
barnet visar tecken på att inte vilja delta. 

 

-         De personer som ingår i undersökningen är anonyma och barnens identitet är 
skyddad för obehöriga. Vi kommer till exempel inte att nämna vilken förskola vi har 
varit och genomfört vår undersökning, inte nämna någons namn eller på något sätt 
göra det möjligt för någon att lista ut vem som har sagt vad. 

 

-         De enda som kommer att nyttja insamlat material är Elin Hagström och Emelie 
Värnholm. Materialet kommer endast användas i syfte att skriva denna uppsats och 
kommer sedan att raderas/förstöras och inte ligga till grund för andra 
undersökningar. 
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Jag ger härmed tillåtelse att mitt barn deltar i undersökningen som 
beskrivits ovan: 
 
Mitt barn får intervjuas med ljudupptagning:___ 

Mitt barn får intervjuas, men inte med hjälp av ljudupptagning:___ 
Barnets namn: _______________________________________________ 

Barnets underskrift (om möjligt):___________________________________ 

Vårdnadshavares namn:_________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift:_____________________________________ 

Ort och datum: _______________________________________________ 

 
Kontaktinformation för ytterligare information: 
 

Emelie Värnholm                              
Evm11002@student.mdh.se     
070-023 24 63                                         ________________________ 

                                                                      Emelie Värnholm 
Elin Hagström 

Elinhagstrom1@hotmail.com 
073-511 37 16                                            ________________________ 
                                                                     Elin Hagström 

Gunilla Granath 
Universitetslektor 

Handledare av examensarbetet. 
gunilla.granath@mdh.se 
016-153268                                                     
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9 Bilaga 2: Intervjuguide  

 
Vem bestämmer i din förskola? 

  Varför är det den som bestämmer? 
 Är det bra att den bestämmer? 

 
Kan barn bestämma i förskolan? 

  Hur skulle det se ut då? 
 Vad skulle du vilja göra/ ändra på om du fick bestämma? 
 Har du kommit med ett sånt förslag någon gång? 

 
 Vad får man göra i förskolan? 

   Vad får man inte göra i förskolan? 
 Hur vet man vad man får och inte får göra i förskolan? 

 
Om du vill hitta på något, hur gör du då? 

 Måste man alltid fråga?  
 Måste man berätta varför man vill göra det?  
 Om du får ett svar “ibland” - När då?  

 
Finns det regler i förskolan? 

 Vem har kommit på de reglerna? 
 Varför finns reglerna? 
 Vad tycker du om reglerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


