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Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever sin delaktighet och sitt 
inflytande i förskolan samt att granska likheter och skillnader med 
förskollärares perspektiv på detsamma. Förskollärarnas perspektiv speglas 
genom resultatet av en tidigare pilotstudie och i föreliggande studie behandlas 
barns perspektiv. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från intervjuer. 
Barndomssociologin utgör den teoretiska utgångspunkten för studien. 
Resultatet visar att förskollärare anser att barn ska ges möjlighet att påverka i 
förskolan. Samtidigt visar det sig att rutiner och regler i förskolan kan begränsa 
detta. Resultatet visar även att barn upplever det som roligt att vara med och 
bestämma i förskolan och att de tycker att det känns bra att bli lyssnade till. 
Detta är dock något som inte alltid sker i förskolan. Då barn bemöts med 
nyfikenhet och som viktiga informanter ses möjligheter för barn och vuxna att 
utvecklas tillsammans. På detta sätt kan barn bli mer delaktiga i förskolans 
verksamhet. 
_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (1989), i dagligt tal kallad 
barnkonventionen, har varje barn rätt till att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som berör barnet. Varje barn har också rätt till yttrandefrihet, att tänka och att 
tycka. Vid alla beslut som berör barn är det barnets bästa som ska komma i främsta 
rummet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att delaktighet och 
inflytande är viktiga aspekter för barnens medverkan i förskolans verksamhet. Barn 
blir enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) delaktiga när de blir sedda och 
hörda. Det handlar om att som vuxen ta tillvara på, förstå och bemöta barns intressen 
och intentioner på ett respektfullt sätt. Känner sig barn delaktiga får de även en 
förstärkt känsla av den egna kompetensen. Detta leder till en starkare självkänsla hos 
barnet, menar Eriksson (2014).  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar vikten av att fånga barns 
perspektiv. Detta är till fördel då det leder till att barn får en större delaktighet och 
inflytande i verksamheten. Genom att fånga barns perspektiv får de vuxna på 
förskolan en djupare förståelse för barns uttryck och hur verksamheten kan utformas 
för att på bästa möjliga sätt gynna hela barngruppen. Eriksson (2014) menar att barn 
kan vara delaktiga i vardagen, men de kan inte vara med och bestämma om allt. 
Vidare menar hon att det förekommer outtalade och oskrivna regler bland 
förskollärare. Detta får följden att barn endast får vara med och styra till en viss grad 
och att det i det stora hela fortfarande är förskollärare som styr över utformandet i 
verksamheten. Maktbalansen mellan vuxna och barn kan ha en påverkan på barnens 
syn på delaktighet i förskolan, detta uttrycks som följande: ”Den som har den 
naturliga makten är den vuxne och barnen tar i de flesta fall för givet att det är den 
vuxne som ska bestämma” (Arnér & Tellgren, 2006, s. 81). De vuxna har både makten 
och ansvaret att göra barn delaktiga i förskolan och därigenom stärka barns makt i 
förhållande till de vuxna. ”Den svages rätt måste alltid uppmärksammas och 
försvaras, och trots att vi tycker att vi har kommit en bit på väg är barnens rättsliga 
ställning fortfarande mycket svag” (Arner & Tellgren, 2006, s. 107).  
 
I en tidigare pilotstudie behandlades förskollärares syn på barns delaktighet och 
inflytande i förskolan. Resultatet av pilotstudien visade att förskollärares perspektiv 
är att barnen ska bli sedda, lyssnade till och få möjlighet att påverka i förskolan. Vår 
avsikt med föreliggande uppsats är att jämföra resultatet av den tidigare pilotstudien 
(delstudie 1) med en ny studie (delstudie 2) berörande hur barn upplever sin 
delaktighet och sitt inflytande i förskolan. Enligt Sommer (2003) ses begreppet 
perspektiv som en handling att se på något i ett visst sammanhang eller ur en viss 
synvinkel. Inom studien stöds definitionen av barns perspektiv i Johansson (2003) 
som beskriver det som barnets syn, erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. 
I denna studie liksom i tidigare pilotstudie används ordet förskollärare, d.v.s. de 
personer som jobbar inom förskolan och som har en förskollärarutbildning. I studien 
nämns även ordet vuxen, och med det menas alla vuxna i allmänhet, inklusive 
förskollärare. Begreppet vuxen har valts att användas mestadels för att få variation 
till begreppet förskollärare.  
 
Enligt Arnér (2006) kan regler och rutiner i förskolan begränsa barns inflytande, och 
därför väcks frågan om barn känner sig tillräckligt delaktiga i förskolan. Läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) menar att barn ska ges möjlighet till att få vara med 
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och påverka förskolans verksamhet genom att få uttrycka sina tankar och åsikter. Det 
är barns behov och intressen som ska grundlägga verksamhetens utformning. I 
studien vill vi således lyfta barns perspektiv och erfarenheter kring delaktighet och 
inflytande och undersöka om detta överensstämmer med det förskollärarna lyfte i 
den tidigare studien.  
 
 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att undersöka hur barn upplever sin delaktighet och 
sitt inflytande i förskolans verksamhet samt att granska likheter och skillnader 
mellan barns och förskollärares perspektiv gällande barns delaktighet och inflytande. 
Vi har valt att utgå från följande frågeställningar. 
 

 Hur upplever och beskriver barn sin delaktighet och sitt inflytande i förskolan? 
 

 Vilka likheter och skillnader synliggörs mellan barns och förskollärares 
perspektiv på barns delaktighet och inflytande?  

 
 

1.2. Uppsatsens disposition 

Bakgrunden behandlar det teoretiska perspektiv som arbetet har som utgångspunkt. 
Därefter presenteras begreppsdefinitioner som är viktiga för förståelsen av studien. 
Vidare presenteras tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande. Den 
tidigare forskningen visar på betydelsen av delaktighet och inflytande i förskolan, 
vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå och varför det är till fördel att inta 
barns perspektiv i förhållande till barns delaktighet och inflytande. 

 
Metoden presenterar motiveringar och argument för studiens metodval och urval. 
Detta följs med en beskrivning av genomförandet och hur det insamlade materialet 
analyserats och bearbetats. Därefter beskrivs studiens giltighet och tillförlitlighet och 
avsnittet avslutas med ett forskningsetiskt resonemang. Metodavsnittet leder till 
studiens resultat som presenterar och tolkar sammanställningen av det insamlade 
materialet utifrån delstudie 1 och 2. Detta resultat reflekteras och kopplas till angiven 
forskning och teori i avsnittet analys.  
 
Avslutningsvis presenteras diskussionen där resultatet utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor diskuteras. Här utvärderas även metodvalet i form av 
metoddiskussion. Konsekvenser av examensarbetet med avseende på vår framtida 
yrkesroll behandlas och leder till en kritisk reflektion över studiens resultat. Vidare 
presenteras även en slutsats och med en avslutande del i form av studiens relevans 
för förskolläraryrket och förslag på fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv och begreppsdefinitioner 
som är väsentliga för studien. Vidare introduceras tidigare forskning på barns 
delaktighet och inflytande i förskolan. För att finna relevant litteratur för studien 
sökte vi i databaser som Discovery, Google Scholar, Nordisk barnehageforskning och 
Libris. I databasen Discovery användes sökbegrepp barn AND inflytande AND 
förskola. Med dessa sökord gavs 43 träffar, varav en valdes ut för studien. Utifrån ett 
sökande med orden children’s influence AND participation AND preschool gavs 468 
träffar. Härifrån valdes två artiklar som ansågs vara relevanta för studien. I Nordisk 
Barnhageforskning användes sökbegreppen demokrati och delaktighet i förskolan. 
Vid sökning av ordet demokrati gavs det 7 träffar och vid sökning på delaktighet i 
förskolan gavs det 24 träffar. För varje sökbegrepp valdes två relevanta artiklar ut. 
Sökmotorn Google Scholar användes också för att finna tidigare forskning. Sökorden 
listening, consultation, participation, young children och preschool. Detta gav 24.100 
träffar, varpå urvalet avgränsades ytterligare genom att använda fler sökord som 
research, respect, understanding, influence, decision-making och childrens veiws. 
Detta gav istället 9.000 träffar, varav en artikel valdes ut som ansågs vara intressant 
för studien. I detta fall gav våra sökord upphov till ett högt antal träffar, även med 
avgränsningar. Härifrån valde vi ut relevanta artiklar från inläst litteratur, varav en 
kommit till användning i denna studie. Sökningen i Libris gjordes via namn på 
forskare som vi sedan tidigare visste hade genomfört ett antal barnintervjuer. 
 
 

2.1. Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie inspireras av barndomssociologin. James och Prout (1997) presenterar 
ett par ståndpunkter som barndomssociologin vilar på. Några av dessa är särskilt 
viktiga utgångspunkter för denna studie och presenteras som följande: 
 

 Childhood is understood as a social construction. 
 

 Children's social relationships and cultures are worthy of study in their own 
right, independent of the perspective and concerns of adults. 

 

 Children are and must be seen as active in the construction and determination 
of their own social lives. (James & Prout, 1997, s. 8) 

 

Enligt Halldén (2007) är barndomssociologin ett perspektiv som grundas på 
barndomens eget värde och barns rätt att få göra sin röst hörd. Halldén belyser även 
vikten av att inte enbart lyssna till barns yttranden. Dessa yttranden ska också vara 
en utgångspunkt som ska kopplas till de samhälleliga förhållanden som råder. 
Barnforskning beskrivs som forskning av barn, medan barndomsforskningen istället 
fördjupar sig i just begreppet barndom. Denna barndomsforskning påvisar enligt 
Halldén att barndomen är en period i livet som studeras och som ges samhällelig och 
kulturell betydelse.  
 
Det som understryks i barndomsforskning är att studera barn som sociala aktörer i 
ett samhälle och inte som ”becomings”. Att barn påverkas i sin vardag av olika sociala 
sammanhang men att de samtidigt är med och påverkar dessa kan enligt Gustafson 
(2006) uttryckas som att se barn som sociala aktörer. Barn studeras alltså inte som 
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några som är på väg in i vuxendomen, istället studeras de som intressanta i sin egen 
rätt, här och nu. Detta innebär att förståelsen av barnens erfarenheter måste vara 
avgörande för analysen av barns livsvillkor. Att barn ska höras framhålls även som en 
rättighet av Barnkonventionen (1989). Här understryks varje barns rätt till att tänka, 
tycka och uttrycka sina åsikter. Varje barn har alltså rätt till att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som berör barnet. 
 
Att bli sedd och hörd handlar enligt Eriksson (2014) om begreppet delaktighet. Melin 
(2009) menar att det finns en hel del olika benämningar på begreppet delaktighet, 
därför påstås begreppet också vara svårdefinierat. Individer har egna tolkningar av 
när och hur de är delaktiga. Begreppet delaktighet får en specifik betydelse beroende 
på vilket sammanhang det används i. Delaktighet kan i en generell bemärkelse 
definieras som att tillhöra. Utan en formell eller informell tillhörighet till ett 
sammanhang äger delaktighet alltså inte rum. Sonesson och Krane (Rädda barnen, 
2014) beskriver att delaktighet innebär att barn får ta del av något redan bestämt och 
ges möjlighet att påverka inom dessa ramar. Dolk (2013) beskriver däremot 
delaktighet som att bli inkluderad i den pedagogiska situationen, på ett vis som gör 
att individers närvaro erkänns och bekräftas. Delaktighet innebär därför mer än bara 
en möjlighet att ha åsikter om något redan befintligt. Definitionen av begreppet 
delaktighet inom denna studie har sin grund i Dolks tolkning där inflytande spelar en 
viktig roll.  
 
Begreppet inflytande beskrivs av Dolk (2013) som möjligheten att kunna påverka 
genom formella demokratiska beslutprocesser.  Sonesson och Krane (Rädda barnen, 
2014) menar att inflytande handlar om att barn ska få möjlighet att ta egna initiativ 
och faktiskt kunna påverka sin vardag i förskolan, vilket också är definitionen för 
begreppet i studiens sammanhang. Inflytande innebär inte att få bestämma allt, det 
handlar om att få vara med och bestämma. Begreppet demokrati är enligt Dolk 
(2013) förknippat med möjligheten att få vara med att påverka, oavsett ålder. I 
studiens sammanhang rör det sig om deltagande i förhandlingar om vad som formar 
en bra vardag i förskolan. 
 

2.2. Tidigare forskning och litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som funnits vara relevant 
för denna studie. Innehållet i detta avsnitt är ett resultat av den litteraturgranskning 
som genomförts inom studien och presenteras här under tre rubriker. Dessa rubriker 
är; ”Varför demokrati redan i förskolan?”, ”Att fånga barns perspektiv” och ”Att se 
över hinder och finna möjligheter”.  
 
 

2.2.1. Varför demokrati redan i förskolan?  

Children are seen not as a group of ‘becomings’ but as ‘beings’ whose ideas, 
approaches to life, choices and relationships are of interest in their own right […]. 
Recognising children’s competencies can help adults reflect on the limitations of 
their understanding of children’s lives […]. Children, like adults, are ‘social actors’ 
making sense of their lives. This change in emphasis places great importance on 
gaining children’s perspectives. (Clark, McQuail och Moss, 2003, s.11) 
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Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att förskolans verksamhet ska vila 
på en demokratisk grund. Det är förskolans uppgift att förankra och förmedla en 
respekt för de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen (1989) har samma 
uppmaning, intention och strävan som förskolans läroplan gällande demokrati och 
barns inflytande. Skillnaden är dock enligt Arnér och Sollerman (2013) att 
barnkonventionen framhåller just detta som en rättighet. Alla barn har alltså rätt till 
att ha inflytande över sin vardag och över förskolans verksamhet. Enligt Läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) är förskolan en plats där barns utveckling och 
lärande ska stimuleras. Förskolan ska även erbjuda en trygg omsorg. En viktig 
uppgift är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Nordenfors (2010) konstaterar att syftet med barns delaktighet bland annat är att 
barn ska passa in i samhället. Enligt Arnér och Sollerman (2013) ska alla människor i 
ett demokratiskt samhälle bli hörda, lyssnade till och respekterade, oavsett ålder. Alla 
måste få ha en röst, från det första andetaget till det sista. Trots att de allra minsta 
barnen ännu inte kan uttrycka sig med ord, så kan de istället uttrycka sig på annat 
vis. Det är därför viktigt att som vuxen ändå ta sig tid att försöka förstå det som 
barnet uttrycker menar författarna. 

 
Titta på det alldeles nyfödda barnet. I den stund den lilla människan uttrycker 
något, till exempel med gråt, så är det inte ovanligt att någon vuxen springer dit för 
att trösta. Det är att lyssna på barnet och ge det inflytande. (Arnér och Sollerman, 
2013, s. 26) 

 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är det de vuxnas förhållningssätt 
som påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle. Det är även därför som vuxna är viktiga förebilder 
för barn. Förskolans läroplan lägger vikt vid att barn ska få en förståelse för vad 
demokrati innebär. Genom att låta barn ha delaktighet i förskolans verksamhet yttrar 
Law, King, Petrenchik, Kertoy och Anaby (2012) att det ger möjlighet för barn att 
lära, leka, utveckla färdigheter och utveckla en känsla av personlig identitet. Därför 
bör barn inkluderas i demokratiska beslutsprocesser redan i förskolan. Barns 
deltagande i vardagliga aktiviteter har anknytning med barns sociala relationer. 
Barns tid i förskolan är betydelsefull för utvecklingen inom alla områden, inte minst 
inom utvecklingen som påverkas av ett barns deltagande i vardagliga sociala och 
ensamma aktiviteter. 
 
 

2.2.2. Att fånga barns perspektiv 

En studie av Clark, McQuail och Moss (2003) visar på hur barns röster kan användas 
genom att inta barns perspektiv och på så sätt göra barnen delaktiga i 
förskoleverksamheter, denna undersökning har utförts i Storbritannien. Författarna 
menar att det genom forskning i Europa har visats att barns röster kommer till tals i 
större utsträckning än vad det gjort tidigare. Att fånga barns perspektiv har visat sig 
vara ett bra tillvägagångssätt för att öka barns delaktighet i förskolan. Däremot har 
det visats att det endast är en väldigt liten del av förskolorna i Storbritannien som 
arbetar med att göra barn delaktiga i förskolan genom att fånga barns perspektiv. De 
förskolor som arbetar med att göra barn delaktiga använde varierade 
tillvägagångssätt i form av observationer, intervjuer, fotograferingar och 
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videoinspelningar. Även mer kreativa metoder som lekar, rollspel, målningar och 
samarbetsövningar anses vara användbart för att lyfta barns perspektiv.   

När vuxna däremot uttalar sig om att företräda barns egna perspektiv menar Arnér 
och Sollerman (2013) att det ofta istället handlar om begreppet barnperspektiv, det 
vill säga ett vuxenperspektiv på barn. Det finns en skillnad på begreppen barns 
perspektiv och barnperspektiv. Av den orsaken är det också viktigt att som vuxen 
kunna skilja på dessa.  
 

Förskolans demokratiska uppdrag grundas på en kunskapssyn som innebär att ett 
barns lärande och utveckling äger rum främst i samspel med andra. I många fall 
tenderar arbetet med barnen att utgå från ett vuxenperspektiv, vilket kan försvåra 
öppna samtal och hämma barns vilja att diskutera. Detta betyder att barnen 
behöver ha en verksamhet där personalen respekterar dem och bryr sig om vad de 
tar initiativ till och att de måste få känna att de har en röst. (Arnér och Tellgren, 
2006, s. 55) 

 
Arnér och Sollerman (2013) hävdar att begreppet barnperspektiv innefattar vuxnas 
syn på barn och barns situationer, medan begreppet barns perspektiv företräder 
barns egna föreställningar om sina liv. Att inta ett barns perspektiv innebär enligt 
Arnér och Tellgren (2006) att, utifrån kunskaper om barns utveckling, lärande, 
erfarenheter och förutsättningar, lyssna till barnet och att tolka barnets agerande. 
Skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv går att urskilja när det görs 
en jämförelse mellan en vuxens berättelse och ett barns berättelse berörande en 
specifik situation, menar Arnér och Sollerman (2013).  
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är begreppen delaktighet och barns 
perspektiv tätt sammankopplade, då en förutsättning för att kunna göra barn 
delaktiga är att som vuxen ha förmågan att ta barns perspektiv. För att barn ska 
kunna få uttrycka sina kreativa tankar menar även Arnér och Sollerman (2013) att 
vuxna behöver bekräfta dem och försöka närma sig deras perspektiv. Därför 
förmodas samtal vara en viktig väg för att utveckla denna inlevelseförmåga. Vidare 
menar Arnér och Tellgren (2006)  att samtal mellan barn och vuxna ger möjligheten 
att kunna betrakta världen genom den andres ögon. Samtal mellan barn och vuxna 
ger möjligheten till att kunna inta den andres perspektiv och låta alla individers 
upplevelser få träda fram. Arnér och Sollerman (2013) yttrar att det däremot har 
visats att vuxna inte har tid att delta i sådana samtal med barn. Barn har samtidigt 
visat en ovana vid att vuxna ägnar ostörd tid åt dem, vilket märktes tydligt då många 
barn var oerhört entusiastiska över samtalen som författarna haft med barn i deras 
undersökning. Även om barn inte anses ha en hög kommunikativ kompetens har 
författarna kommit fram till att barn i hög utsträckning trots allt kan berätta och 
delge andra sina tankar och sin syn på ett väldigt tydligt sätt. Om vuxna lär sig att 
lyssna på vad barn har att säga samtidigt som barn på allvar får komma till tals med 
sina tankar tror författarna att vuxenvärlden skulle få hjälp att tänka på nya sätt och 
ur nya synvinklar. Möjligtvis skulle vuxna till och med få hjälp att tänka på ett sätt 
som har glömts bort och som de kanske inte ens skulle kunna tänka sig in i annars. 
 
I följd av detta utgör samtal mellan människor alltså en betydelsefull utgångspunkt 
för att få en förståelse för andra individer. För att som vuxen kunna förstå barnets 
perspektiv bättre är samtal mellan barn och vuxna därför oerhört viktiga. Genom 
samtal går det att urskilja alla parters perspektiv och egna synsätt på tillvaron samt 
hur dessa skiljer sig från varandra, beroende på individernas tidigare erfarenheter 
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och livssituationer. Förutsättningen för att kunna förstå barns perspektiv är enligt 
Arnér och Tellgren (2006) att hela tiden erövra kunskaper på nytt och att utvecklas 
tillsammans med barn. Det handlar om att bemöta barn som viktiga informanter och 
samtalspartners.  
 
 

2.2.3. Att se över hinder och finna möjligheter  

När delaktighet och inflytande anknyts med rätten att bestämma menar Dolk (2013) 
att vuxna kan känna en rädsla över att barn ska styra och ställa för mycket. Enligt 
Dolk har det framkommit att det finns svårigheter för barn att påverka när deras 
viljor går emot de vuxnas. Det kan även uppstå en rädsla över att barn ska komma 
med krav som är orimliga att tillgodose. När det istället finns för få områden där barn 
har möjlighet att bestämma över på förskolan verkar istället skendemokrati uppstå. 
Skendemokrati innebär enligt Westlund (2010) att exempelvis förskollärare uttrycker 
att barnet bestämmer över något, när det egentligen rör sig om val mellan något 
redan förutbestämt. Det kan handla om att förskollärare väljer material och syfte med 
materialet, och barnet får endast välja vilken färg som ska användas. Det som kan 
uppfattas som demokrati i förskolan kan i själva verket istället kan handla om 
skendemokrati. 
 
I en stor del av forskningen som behandlar delaktighet och inflytande har det enligt 
Dolk (2013) visat sig att begreppen ofta knyts ihop med rätten till att få delta i 
beslutsfattande eller rätten till att få välja, utifrån givna ramar. Det kan röra sig om 
frågan att leka ute eller inne, dricka mjölk eller vatten till lunch, vilken lekpark de vill 
gå till och dylikt. Det är viktigt att se till att delaktigheten inte enbart stannar vid 
sådana vardagliga val. Delaktighet handlar om att barn blir inkluderade i den 
pedagogiska verksamheten, på ett sätt som gör att barnets närvaro erkänns och 
bejakas.  Därför ifrågasätter Dolk begreppet delaktighet och undrar om det är ett 
lämpligt ord för att lyfta barns möjligheter att påverka och bidra till någonting nytt i 
den pedagogiska verksamheten. Syftet med barns delaktighet är just att det påverkar 
och utjämnar maktbalansen mellan barn och förskollärare. 
 
Arnér (2006) konstaterar att det finns regler, rutiner och strukturer i förskolan som 
kan påverka barns möjlighet till inflytande. Utifrån planering av aktiviteter, miljö och 
material är förskollärare många gånger själva delaktiga till att sätta hinder för barn 
att utöva sina rättigheter. Enligt Arnér och Tellgren (2006) har vuxna idéer om att 
barn behöver regler och att de till stor del måste styras och fostras. Utifrån deras 
forskning har det visats att barn söker det meningsfulla och längtar efter att få 
påverka sin tillvaro och att bli lyssnade till. Författarna förmodar att om barn är 
ovana vid att få göra sin röst hörd, så blir tillfällena till inflytande endast få. ”Vi lägger 
alltför mycket kraft på sådant som vi tror att vi måste göra på vissa sätt, istället för att 
lyssna in vilka idéer barnen har” (Arnér & Tellgren, 2006, s. 87). Genom att låta 
barns egna idéer och självinitierade lekar ta utrymme i förskolans verksamhet och 
alltså ge dem möjlighet till inflytande, skapas större kreativitet och längre 
koncentration hos barn, menar Arnér (2006). Därför är det även viktigt att som 
förskollärare bekräfta barns initiativ och låta dem ha inflytande. Om barns initiativ 
inte blir efterfrågade, så menar Arnér och Tellgren (2006) att de helt naturligt inte 
heller har några idéer om vad de skulle vilja ha inflytande över. I sådana fall verkar 
barn vilja bestämma över sådant som istället lockar dem och som de inte är vana vid, 
exempelvis som att springa i korridoren. 
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Arnér och Tellgren (2006) upplever det som att barn lever under ett ständigt 
beroende och i ett underläge gentemot vuxna. Vuxna siktar ständigt mot något som 
barnet ska bli. Detta kan däremot sätta hinder för att mötas i det samspel som pågår 
här och nu. Små barn ges mycket frihet, men vuxna bygger upp fastare ramar ju äldre 
barnet blir. Det uttalas ofta av vuxna om viljan att uppfostra barn till självständigt 
tänkande barn, frågan som då ställs är om vuxna är beredda att lyssna på barnen och 
välkomna deras inflytande i vardagen. 
 
Sonesson och Krane (Rädda barnen, 2014) lyfter förslag på arbetssätt för barns 
delaktighet och inflytande i förskolan, bl.a. i form av att använda en mikrofon i 
samlingar, där endast personen som håller i mikrofonen får prata medan de andra 
lyssnar. Ett annat arbetssätt för att lyfta barns delaktighet och inflytande är att skriva 
önskelistor med vad som skulle vilja göras på förskolan. Trots att det ibland kan röra 
sig om mer orimliga önskningar gäller det att som förskollärare lyssna och bemöta 
barnens önskemål med nyfikenhet. Om det verbala språket ännu inte utvecklats hos 
barnet ska det inte ses som ett hinder för delaktighet och inflytande. Arnér och 
Sollerman (2013) menar att om de yngsta barnen inte kan uttrycka sina tankar, idéer 
och åsikter med hjälp av språket, gäller det att finna ett arbetssätt där det ges 
möjlighet för dessa barn att fortfarande få sin röst hörd och vara med att påverka 
med andra uttrycksmedel. 
  



 9 

3. Metod  

Metodavsnittet introducerar det metodval som använts under datainsamlingen och 
urvalet av intervjudeltagare. Vidare presenteras de forskningsetiska principerna som 
studien tar hänsyn till och studiens grad av tillförlitlighet.  
 
 

3.1. Metodval  

I pilotstudien (delstudie 1) valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 
enskilda intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor. Även i delstudie 2 
valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod, vilket i detta fall var i form av 
gruppintervjuer. Dessa intervjuer utfördes med fyra barn i respektive grupp och på 
samma förskolor som deltog i delstudie 1. Metoden för delstudie 1 och 2 valdes då 
Bryman (2011) belyser att metoder som har en kvalitativ utgångspunkt fokuserar på 
människors egna tolkningar och synsätt. Inom en semistrukturerad intervju ges 
informanten en stor frihet att få formulera svar på sitt eget sätt och ger även 
intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Metodvalet kan därför ge djupgående och 
personliga svar. Syftet med studien är att lyfta barns egna perspektiv och inte 
förväntade svar, därför anses denna metod lämplig för denna studie.  
 
Majoriteten av dem som använder gruppintervjuer som metod är enligt Bryman 
(2011) de som arbetar inom ramen för kvalitativ forskning. Det innebär att dessa 
forskare är inriktade på att frambringa deltagarnas uppfattningar om den 
frågeställning som presenteras för dem. För att deltagarnas åsikter och synsätt ska 
kunna komma till uttryck utformas därför också en förhållandevis ostrukturerad 
situation. Utifrån gruppintervjuer ges möjlighet till att åstadkomma en förståelse av 
varför intervjudeltagarna tycker som de gör. Intervju i grupp ger plats för möjligheter 
att som deltagare utforska andras skäl till att ha en viss åsikt. I en gruppintervju kan 
exempelvis en individ svara på ett visst sätt, men när det lyssnats och hörts på vad 
andra har att säga kan svaret modifieras och utökas. Detta kan leda till att individen 
också håller med om något som själv inte hade fallit på tanken, förrän andras 
uppfattningar uttrycktes. Dessa möjligheter innebär att gruppintervjuer kan vara bra 
redskap, då forskaren eftertraktar många olika åsikter i en viss fråga. I 
gruppintervjuer kan deltagarna lyfta fram den frågeställning som anses vara viktig 
inom ett visst område. Genom att den som intervjuar lämnar en del av kontrollen till 
deltagarna, kan de frågor som är betydelsefulla för deltagarna komma upp till ytan. 
Detta är en betydelsefull synpunkt i kvalitativa undersökningar, eftersom en central 
utgångspunkt är just de uppfattningar som individer har. Enligt Tivenius (2015) är 
intervjuer till fördel i studier där syftet är att lyfta fram människors åsikter, tankar 
och värderingar. Tillika menar Engdahl (2014) att intervjuer och samtal med barn är 
av stor vikt i studier där utgångspunkten är att barn ses som sociala aktörer och där 
en djupare förståelse för deras upplevelser vill uppnås. Även i studier av Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2012) beskrivs strukturerade samtal som ett 
tillvägagångssätt för att bättre kunna förstå mer av barns värld och i följd av detta 
även kunna utveckla den pedagogiska verksamheten. 
 
Valet att använda barnintervjuer togs utifrån de fördelar som kvalitativa metoder ger 
och det faktum att tidigare studier inom området använt samma metod. Denna 
metod valdes även då vi anser att metoden är relevant för att lyfta barns perspektiv 
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och för att kunna anpassa undersökningen utifrån barns individuella förutsättningar. 
Genom den valda metoden kan barn uttrycka sina egna upplevelser om hur de får 
vara delaktiga och ha ett inflytande över förskolans verksamhet. Metodvalet ger även 
intervjuaren möjligheten att kunna anpassa sina frågor utifrån informanternas 
individuella förutsättningar och kommunikativa kompetens, detta för att skapa en 
ömsesidig förståelse. När syftet är att lyfta fram barns upplevelser menar Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2012) att det är viktigt att kunna anpassa frågorna genom 
att variera frågornas innehåll och karaktär, utifrån informantens individuella 
förutsättningar och förståelse.  
 
 

3.2. Genomförande 

I delstudie 1 kontaktades förskollärarna med en förfrågan om att delta i 
undersökningen. Efter deras godkännande bokades intervjutillfällena in. Däremot 
kunde inte alla förskollärare delta i undersökningen via personliga möten, i dessa fall 
besvarades frågorna istället via mail. Efter att ha fått deltagarnas godkännande, 
spelades intervjuerna som utfördes på plats in, för att inte gå miste om väsentlig 
information.  
 
I delstudie 2 tilldelades ett missivbrev (bilaga 1), till de förskolechefer och 
förskollärare på de förskolor som deltagit i pilotstudien, berörande delstudie 2. 
Barnen på samtliga förskolor tillfrågades därefter om deltagande för kommande 
intervjuer. Vid visat intresse från barnens sida skickades även ett missivbrev (bilaga 
2) ut till dessa barns vårdnadshavare. Efter ett godkännande av förskolechef, 
förskollärare och barnens vårdnadshavare utfördes barnintervjuerna på förskolorna, 
givetvis med hänsyn till barnens egen vilja att delta. 
 
För att inte bli störda under intervjuerna och för att få ro och koncentration 
genomfördes intervjuerna i ett separat rum, avskilt från förskolans pågående 
verksamhet. Det valda tillvägagångssättet var detsamma för både delstudie 1 och 
delstudie 2. Den information som framkom vid intervjuerna spelades in och 
transkriberades för att med säkerhet få med all betydelsefull information. Bryman 
(2011) beskriver att fördelen med att transkribera är att intervjupersonernas exakta 
ordalag och uttryckssätt finns bevarade att återgå till. Detta underlättade 
bearbetningen och urskiljandet för relevant information för studien, vilket i sin tur 
underlättade för studiens analys. Arbetet med transkriberingen genomfördes efter 
varje intervjutillfälle. Detta arbetssätt valdes för att inte arbetet med själva 
transkriberingen skulle bli för stort. Detta bidrog också till en bättre analys av varje 
intervjusituation då full fokus kunde läggas på varje individuell datainsamling. 
Materialet sorterades utifrån olika områden som presenteras närmare i resultatdelen. 
Varje del analyserades utifrån teori och tidigare forskning för att hitta relevanta 
kopplingar och för att skapa ett underlag för diskussion. Då materialet analyserades 
del för del kunde kopplingar enklare tydliggöras mellan de specifika förskolornas svar 
och de svar som erhållits genom pilotstudien. 
 
 
 



 11 

3.3. Urval  

I delstudie 1 valdes intervjuer med förskollärare som har olika yrkeserfarenhet. En av 
förskollärarna var nyexaminerad och de andra två hade flerårig erfarenhet av 
förskolläraryrket. Valet av förskolor för genomförandet av delstudie 1 gjordes utifrån 
ett bekvämlighetsurval då kontakt funnits sedan tidigare med dessa förskolor. 
Samtliga deltagare i delstudie 1 var kvinnor då inga män arbetade på dessa förskolor.  
 
Undersökningen i delstudie 2 genomfördes på samma förskolor som deltog i 
delstudie 1 med barn i åldrarna 3 till 5 år. Detta för att kunna urskilja konkreta 
likheter och skillnader mellan barnens och förskollärarnas individuella erfarenheter, 
upplevelser och åsikter. För att likheter och skillnader mellan förskolorna tydligare 
ska kunna synliggöras har förskolorna valts att namnges efter numrering, d.v.s. 
förskola 1, förskola 2 och förskola 3. Sammanlagt deltog fyra barn i varje enskild 
intervju. Representanterna på varje förskola bestod av två pojkar och två flickor. 
Denna fördelning mellan könen var dock inte något som var förutbestämt av oss som 
författare, då vi inte kunde förutse vilka av barnens vårdnadshavare som skulle 
godkänna deltagandet i studien. Intresset var för oss istället att få ta del av den 
enskilde individens upplevelser, oberoende av kön. Däremot kunde vi inte se det som 
en nackdel att det var en jämn fördelning med pojkar och flickor i de representerade 
barngrupperna, då vi tolkade att detta kunde möjliggöra chansen till att kunna 
urskilja eventuella likheter eller skillnader kring barnens individuella svar. Att 
intervjuerna valdes att genomföras tillsammans med äldre barn baserades dels på 
barns kompetens att kommunicera och dels att deras innehav av upplevelser och 
kunskaper är mer berikat. Tolkningen är att de äldre barnen har fler erfarenheter 
kring studiens ämne, till skillnad från de yngre barnen. Genom att genomföra 
intervjuer tillsammans med de äldre barnen är förhoppningen att barns tankar och 
åsikter resulterar i mer djupgående svar utifrån studiens syfte. 
 
 

3.4. Forskningsetiska principer  

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011) har tillämpats i såväl delstudie 1 
som delstudie 2. Forskningsetiska principer behandlar informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I delstudie 1 fick 
intervjudeltagarna information om delstudiens syfte och en genomgång av de 
forskningsetiska principerna som upprätthölls i delstudien, vilket kan knytas an med 
informationskravet. I delstudie 2 upprätthölls informationskravet genom ett utskick 
av missivbrev till förskollärare och förskolechefer (bilaga 1) och barns 
vårdnadshavare (bilaga 2). Missivbreven innefattade information gällande studiens 
syfte och undersökningens utförande, innehåll, antal deltagare, tidsåtgång och etiska 
ställningstaganden samt hur vi hanterade och bearbetade det insamlade materialet.  
 
Vår hänsyn till samtyckekravet upprätthölls genom att deltagandet i 
undersökningarna var helt frivilligt och medverkandet kunde när som helst avbrytas, 
utan några negativa konsekvenser och utan närmare motivering till varför. 
Undersökningarna genomfördes endast på de förskolor som gett sitt godkännande. 
Vidare upprätthölls samtyckekravet genom att de barn som deltog i studien enbart 
var de barn som gett sitt godkännande att medverka i undersökningen och vars 
vårdnadshavare även godkänt deras barns deltagande.  
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Värnandet av deltagarnas integritet upprätthölls genom att samtliga förskolor, 
förskollärare och barn omfattades av konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla 
deltagare förblev anonyma och att de namn som benämns i studien endast är fiktiva. 
Vidare bejakades nyttjandekravet genom att deltagarna informerades om att det 
insamlade materialet endast kommer att användas för detta forskningsändamål. 
Deltagarna informerades även om att det insamlande materialet hanterats med 
försiktighet och att endast författarna till arbetet gavs tillgång till materialet, samt att 
allt material raderades efter färdigställt arbete. Slutligen informerades deltagarna om 
att denna undersökning endast presenteras i form av denna uppsats vid Mälardalens 
högskola, och att denna uppsats har lagts ut på databasen Diva. Denna information 
presenterades för förskollärarna, förskolecheferna och vårdnadshavarna genom 
missivbreven. 
 
 

3.5. Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Valet att i delstudie 1 intervjua förskollärare med olika yrkeslivserfarenhet gjordes 
utifrån att detta gav möjligheten att kunna identifiera likheter och skillnader bland 
förskollärarnas syn på delaktighet och inflytande utifrån erfarenhet. Att ta del av 
perspektiven från förskollärare som arbetat olika länge sågs som positivt för studiens 
tillförlitlighet. Utifrån valet av barnintervjuer som metod i delstudie 2 kunde vi i 
denna studie lyfta barns egna perspektiv och upplevelser gällande deras delaktighet 
och inflytande i förskolan. För att öka studiens tillförlitlighet i delstudie 2 utformades 
frågorna på ett sätt som gör dem mer begripliga för barn. Ord som barnen skulle 
kunnat ha svårt att förstå undveks för att språket skulle bli mer anpassat till barnens 
nivå. Vid behov gavs ytterligare förklaringar kring vad som menades med frågorna. 
Vidare informerades deltagarna om intervjuns syfte och gavs därefter en förklaring 
på de forskningsetiska principerna som är aktuella i studien, även detta för öka 
studiens tillförlitlighet. Förklaringen på de forskningsetiska principerna anpassades 
för att det skulle vara begripligt för barnen. Barnen tillfrågades om de ville delta 
under intervjun och om det ansågs vara okej att intervjun spelades in. Tillika gavs 
barnen även information om att de inte kommer benämnas vid namn och att de har 
rätten att avbryta sitt deltagande, om de inte längre vill delta i undersökningen eller 
om de vill iväg för att göra något annat. Intervjuerna möjliggjorde chansen att bilda 
en uppfattning för barns upplevelser och att kunna sätta sig in i deras perspektiv. 
Undersökningens tillförlitlighet höjs även då intervjuerna genomfördes med flera 
barn och på flera olika förskolor. Efter att ha fått deltagarnas godkännande spelades 
dessa intervjuer in, vilket ökar giltigheten då inspelningen ger möjlighet till att lyssna 
på intervjun flera gånger om och transkribera för att kunna analysera materialet. Vi 
har förhållit oss objektiva inför de data som samlats in för att personliga tankar och 
värderingar inte ska komma att speglas i dessa. Allt för att säkerställa att 
datainsamlingen endast utgår från förskollärares och barns perspektiv. 
 
Enligt Stukát (2011) kan det finnas faktorer som påverkar tillförlitligheten vid 
kvalitativa undersökningar. Användandet av gruppintervjuer i undersökningen kan 
ha haft en viss påverkan på graden av tillförlitlighet i studien. Det finns en risk att 
barn som deltog i studien inte alltid svarade självständigt, utan utgick ifrån de andra 
deltagarnas svar. Detta kan i sin tur ha haft en påverkan på i vilken grad studien 
lyckats fånga och belysa individuella upplevelser bland barnen. Det bör även 
poängteras att urvalet av förskolorna i studien inte gör studiens resultat 
generaliserbart för alla förskolor runt om i landet.  
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av väsentliga resultat 
från delstudie 1 och som ses av betydelse för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Därefter redovisas resultatet från delstudie 2 gällande barnens egna upplevelser av 
delaktighet och inflytande i förskolan. 
 
 

4.1.  Delstudie 1 

Intervjuerna med förskollärare visade på förskollärares syn på barns delaktighet och 
inflytande i förskolan. Analysen av datamaterialet har genererat två kategorier vilka 
är; "Förskollärares perspektiv på barns påverkan i förskolan" och "Utmaningar med 
barns delaktighet och inflytande". 
 
 

4.1.1. Förskollärares perspektiv på barns påverkan i förskolan 
 
Resultatet i pilotstudien har visat på en gemensam definition av barns delaktighet 
och inflytande bland dessa förskollärare. Förskollärarna uttryckte att barns 
delaktighet och inflytande innebär att barnen ges möjligheter till att medverka i allt 
som görs på förskolan, bland annat välja material vid skapande och att förskollärare 
ser och lyssnar på det barnen uttrycker. 
 

För mig innebär barns inflytande att dom har möjlighet att påverka sin vardag på 
förskolan. Jag anser att barnen blir delaktiga och får inflytande genom att vi lyssnar 
på dom, att deras röster blir hörda och att dom får möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. (Förskollärare 1) 

 
Vidare framkom det av förskollärare 3 att barn tillsammans ska få vara med och fatta 
beslut gällande inomhus- eller utomhusaktiviteter. ”Det gäller att som vuxen vara 
lyhörd gentemot barns tankar och intressen samt att respektera dessa” (Förskollärare 
3). Vidare uttrycktes följande av en förskollärare. ”Vi vill också att barnen ska vara 
medvetna om att de kan påverka sin dag på förskolan” (Förskollärare 1). 
Förskollärarna såg det som sin uppgift att ansvara för att det ges utrymme för barns 
delaktighet och inflytande i förskolan och att det sker i enlighet med läroplansmålen. 
Detta uttrycktes bland annat med följande citat: 
 

Det är mitt ansvar som förskollärare att skapa förutsättningar för att barnen ska 
kunna påverka arbetssättet och innehållet av verksamheten, men också att barnen 
blir delaktiga i beslut som fattas. Det ska ske tillsammans med oss pedagoger 
genom samtal.  (Förskollärare 1) 

 
Förskollärare 1 gav vidare exempel på situationer där barnen får vara med och 
påverka, vilket visade sig exempelvis vara val av plats för leken och val av frukt. 
Resultatet i pilotstudien visade även möjligheter att öka barns delaktighet och 
inflytande genom att låta dem ta del i fler av besluten som fattas i verksamheten. 
”När barn tillåts vara delaktiga i förskolan så åstadkoms nyfikna, inspirerade och 
aktiva barn som vill upptäcka och utforska i förskolan” (Förskollärare 2). 
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4.1.2. Utmaningar med barns delaktighet och inflytande 

Vissa av förskollärarna uttryckte att de fasta rutinerna kan utgöra ett hinder för barns 
delaktighet och inflytande. Däremot framhölls de fasta rutinerna även som behövliga 
för barnen och som nödvändiga för att verksamheten ska fungera. Utmaningar med 
barns delaktighet och inflytande i förskolan visade sig även vara hur barns tankar och 
förslag ska kunna verkställas i förskolan. Det framkom av förskollärare 2 att barn inte 
alltid kan få som de vill och att de i detta fall ska få en medvetenhet om att inte alltid 
kunna få sin vilja igenom. Det visade sig också i pilotstudien finnas utmaningar med 
att träna på att säga ja istället för nej till barns olika frågor och initiativ i förskolan. 
 

Vi som pedagoger får utmana oss själva med att säga ja istället för nej. Ges svaret 
nej till barns olika frågor så är det viktigt att ge barnen en förklaring av varför. Det 
gäller att tänka till och ställa sig själv frågan så att svaret inte endast ges för 
bekvämlighetens skull. (Förskollärare 1) 

 
Vidare uttrycktes det för förskollärare handla om att tänka igenom vilka 
konsekvenser som kan uppstå om svaret nej ges istället för svaret ja. I följd av detta 
framkom det att samtliga förskollärare vill sträva efter att alla barn känner sig 
värdefulla och att deras åsikter och tankar är viktiga och tas på allvar. Förskollärarna 
menar att deras förhållningssätt gentemot barn är av stor betydelse för deras 
delaktighet och inflytande i förskolan. Därför framhölls även betydelsen för hur barns 
olika frågor bemöts. 
 
 

4.2. Delstudie 2 

Resultatet från intervjuerna med barnen har visat på tillfällen där barn har möjlighet 
till påverkan men också situationer där de känner sig mindre sedda och hörda. 
Analysen av datamaterialet har genererat tre olika kategorier vilka är; ”Barnens 
perspektiv på sin påverkan i förskolan”, ”Att bli sedd och lyssnad till ur barnens 
perspektiv” och ”När barnen inte får som de vill i förskolan”. Dessa resultat 
presenteras under respektive rubrik. 
 

4.2.1. Barnens perspektiv på sin påverkan i förskolan 

Under samtliga intervjuer framkom det av barnen att de upplever att de får 
möjligheter att vara med och påverka sin vardag i förskolan. Barnens olika perspektiv 
på delaktighet och inflytande rör sig bland annat om påverkan kring 
måltidssituationer, leksituationer och val av lek utomhus respektive inomhus. Detta 
framkom på olika sätt av barnen och med hjälp av olika exempel. 
 
På förskola 1 intervjuades fyra barn i åldrarna tre till fyra år. Möjligheterna att få vara 
med och påverka i förskolan visades under denna intervju vara bland annat val vid 
måltidssituationer. Barnen nämnde exempel på när de får vara med och påverka.  
 

”Man får bestämma om man vill ha gröt. Om man vill ha fil. Man får bestämma 
vilken smörgås man vill ha. Man får också välja av maten. Sen också vad man vill ha 
för pålägg och grönsaker på sin smörgås”. (Kalle & Stina, 3 år)  
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Här framkom det att barnen får bestämma över vad de vill ha på sin tallrik, men att få 
vara med i beslutsfattanden uttrycktes även som följande. ”Innan vi äter mat brukar 
fröknarna fråga oss om vi vill vara inne eller ute. Jag vill gå ut och då går en fröken 
med ut” (Anton, 4 år). Under intervjun framkom det alltså att förskollärarna brukar 
fråga barnen om de vill gå ut och leka, eller om de vill fortsätta leka inne på 
avdelningen. I det här fallet ges barnen en möjlighet att få vara med att påverka vart 
de vill leka, varpå förskollärarna respekterar och uppfyller detta önskemål. När det 
gäller aktiviteter visade det sig inte bara vara val av plats som barnen får vara med 
och påverka. Det framkom även att det finns möjlighet att påverka val av leksaker. 
 

”Det är kul, man kan leka vad man vill här. Jag tycker mest om att leka med 
bilarna, de kan åka jätte snabbt. Och sen tycker jag att det är roligt att bygga med 
legot, och leka med kompisar också”. (Kalle, 3 år) 

 
Barnen både visade och beskrev fler platser i förskolan där de anser att de får vara 
med och påverka sin situation. Dessa platser visade sig vara lekrummen och 
toaletterna. I lekrummen förklarade barnen att de får vara med och bestämma vad de 
vill leka och vem de vill leka med. Det framkom även en närmare förklaring kring vad 
barnen får vara med och bestämma över när det kommer till toalettbesöken. 

Fröken brukar fråga om jag måste gå på toa, men jag vill inte när jag inte är 
kissnödig. Fröken säger att man måste känna efter. Men då när jag inte är kissnödig 
så måste jag inte gå. Jag frågar fröken när jag behöver kissa. (Kalle, 3 år)  

 
Det visar sig att barnen har inflytande i ovanstående situation i förskolan, då 
förskollärarna uppmuntrar barnen att känna efter, utan att påtvinga barnen till 
toalettbesök. Barnen ges istället eget ansvar att säga till när de behöver besöka 
toaletten. 
 
På förskola 2 intervjuades fyra barn i fem års ålder. Hälften av denna barngrupp 
påstod att de inte brukar få vara med och bestämma i förskolan. Barnens perspektiv 
på delaktighet och inflytande framkom under intervjun efter att frågor och följdfrågor 
ställts och barnen fått lite betänketid. En fråga som användes var bland annat 
”Berätta för mig när ni fått vara med och bestämma över någonting på förskolan” och 
en följdfråga till detta var till exempel ”Vem brukar bestämma vad ni ska leka med på 
förskolan?”. Resultatet visar att barnens perspektiv på inflytande kretsar kring vad 
barnen får leka med och vem de får leka med. ”Jag brukar leka med Axel, ibland vill 
Tom också vara med. Han får det. Vi brukar leka med plusplus” (Elias, 5 år). 
Resultatet visar även att en möjlighet till påverkan ges vid pyssel. ”När man ska 
pyssla får man också bestämma hur man vill ha, och hur den ska vara och hur den ska 
se ut” (Lisa, 5 år). Barnen nämnde att de ibland, men inte alltid, får bestämma när 
det ska pysslas.  

Lisa och jag skulle bestämma att vi ville pyssla med de här glitterfärgerna, för då 
kunde vi måla Barbies sängar av kartonger som fröken hade gjort. Det fick vi i alla 
fall bestämma när vi ville göra det. (Ida, 5 år)  

 
Det framkom av barnen att det oftast är fröknarna på förskolan som bestämmer om 
och när barnen ska pyssla. 
 
Barnen på förskola 2 ansåg också att en möjlighet för dem att vara med och 
bestämma är när de ritar och målar, då de under dessa aktiviteter får bestämma vad 
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de ska rita och vilken färg som ska användas. Det framkom även att det är vid de så 
kallade ”djuren” som barnen får vara med och bestämma. Då ges barnen möjligheten 
att bestämma vad som ska göras med djurfigurerna och vad som ska sägas i leken. 
Slutligen nämndes det att barnen får bestämma mycket när de själva startat en viss 
lek. Ett barn på förskola 2 påstod kort och konkret att ”Det känns bra och det är kul 
att få vara med och bestämma i förskolan” (Lisa, 5 år). Samtliga barn höll med om 
detta. 

 
På förskola 3 intervjuades fyra barn på fyra och fem år. Det framkom av samtliga 
barn att de inte får vara med och bestämma på förskolan. Därefter förklarade ett barn 
att det åtminstone inte är så mycket som de får vara med och bestämma om. Barnen 
hade svårt att komma på situationer där de får påverka eller önskar vara med och 
påverka. Däremot framkom det senare att även dessa barn brukar få bestämma vad 
de ska leka för något och om de ska leka någon lek med förskollärarna. Ritbordet 
beskrevs som en plats där de inte behöver fråga förskollärare och där de får 
bestämma själva.  

 
Vid ritbordet behöver vi inte heller fråga fröken om vi får vara där. Vi får bestämma 
det själva. Man får vara med och flytta vagnen också. Man brukar… vi får fråga om 
vi vill göra det förresten. Jag brukar inte vara med och duka för jag vill inte. (Erik, 4 
år) 

 
Vidare uttryckte ett barn: ”Det känns jättebra när vi får vara med och bestämma. 
Då blir man glad” (Amanda, 5 år). Barnen på denna förskola hade svårt att 
komma på ytterligare exempel där de får vara delaktiga och ha inflytande.  
 
 

4.2.2. Att bli sedd och lyssnad till ur barnens perspektiv 
Barns upplevelser kring situationer där de känner sig sedda och lyssnade till av 
förskollärare framkom med hjälp av deras beskrivningar. Dessa beskrivningar visade 
också på den gemensamma känslan som barnen har när de upplever detta, nämligen 
glädje. Däremot framkom det av flera barn att de inte alltid upplever att de blir 
lyssnade till i förskolan.   
 
Under intervjun på förskola 1 så överensstämde barnens intervjusvar då de uttryckte 
att förskollärarna både ser och lyssnar på dem. ”Jag säger till fröken när jag vill leka 
med leksaker som jag inte kan ta själv och fröken plockar fram det till mig (Kajsa, 3 
år). Om något barn vill leka med någon specifik leksak eller något material som de 
själva inte når, så lyssnar förskollärarna och tar vara på barnets initiativ och plockar 
fram leksaken eller materialet som barnet själv önskar. Även andra barn beskrev att 
de blir lyssnade till och att detta upplevs som någonting positivt. 
 

Det känns bra att fröknarna lyssnar på det jag säger. Jag blir glad. När jag inte vill 
att fröken ser mig, då gömmer jag mig för fröken. Då ser fröken inte mig. Jag brukar 
gömma mig för mamma också. Men jag gömmer mig bara när jag vill busa med 
mamma och med fröken. (Anton, 4 år) 

 
Det framgick även att barnen upplever att de kan prata med förskollärarna vid 
uppkomst av konflikter barnen emellan. Barnens upplevelser framkom genom en 
beskrivning av att förskollärarna stöttar dem vid konflikthantering och att de ser och 
lyssnar till båda parter. ”Om någon varit dum mot mig säger jag till fröken, då pratar 
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fröken med den som varit dum. Fröken frågar mig vad som hänt och prata med han 
och säga att han ska säga förlåt” (Stina, 3 år). 
 
Under intervjun med barnen på förskola 2 påstods det vara under samlingen som 
barnen också får vara med och bestämma. Det menades att det där finns utrymme att 
säga till om de vill leka någonting speciellt. Det framkom även att det är i samlingar 
som barnen kände att fröknarna lyssnar till dem. Med beskrivningen av denna 
situation förklarade barnen att de blir glada när de får säga vad de tycker och tänker 
samtidigt som förskollärarna lyssnar till dem. Detta ledde till ett barns tankar kring 
att inte alltid bli lyssnat till. Med ett medhållande och stöd av ett annat barn 
uttrycktes följande. 
 

Ibland så lyssnar inte fröknarna så jätte mycket på mig. Samma med mig, de brukar 
inte heller lyssna på mig. Ibland svarar dom inte. Jag tror att det är för att de är 
upptagna, och vi inte vet det. Då brukar de säga till oss att de är upptagna. (Lisa & 
Ida, 5 år) 

 
Barnen visade en positiv känsla av att bli lyssnad till men därefter förklarade 
vissa barn att de själva sällan upplevde att förskollärare ser och lyssnar till dem. 
Detta upplevdes som mindre roligt av barnen. 
 
På förskola 3 framkom det av barnen att förskollärarna lyssnar till dem. Detta 
framkom även som en självklarhet med följande kommentarer av ett barn.  ”Vi tycker 
att fröknarna lyssnar på oss hela tiden. Det känns bra. Fröknarna ska lyssna. Därför 
det är de som tar hand om barnen på förskolan” (Erik, 4 år). Just här visade inte 
barnen på någon specifik situation, och ingen vidare tanke kring detta framkom 
heller. Barnen vart korta i sina svar och höll med varandra om att det är och ska vara 
så att förskollärare lyssnar till barnen på förskolan. 
 

4.2.3. När barnen inte får som de vill i förskolan 

Det har visat sig att samtliga barn upplever att förskollärarna oftast ser och lyssnar 
till dem. Däremot framhölls det av barnen under intervjuerna att de inte alltid får 
göra det som de själva vill. Detta framkom med beskrivningar av situationer där 
förskollärare på ett eller annat sätt tar avstånd från barnens önskningar. 
 
På förskola 1 uttryckte barnen att det finns tillfällen i förskolan där barnen inte får 
vara med och bestämma. Detta framkom med följande exempel. 
 

Ibland säger fröknarna nej, när jag inte får göra något. Springa får man inte göra 
inne, bara ute. Fröken brukar säga åt mig när jag springer inne och säger att man 
kan halka och göra illa sig. Man får bara springa ute. (Kalle, 3 år)  

 
Det framkom att detta barn brukar vilja springa inomhus för att det anses vara roligt 
när det går fort. Barnen upplevde att de inte alltid får sin vilja igenom, men att 
förskollärarna i dessa fall ger barnen en förklaring till varför barnen inte får göra 
vissa saker. Barnen ges möjligheter till att påverka sin situation, genom att få välja 
om de vill leka lugnare lekar inomhus eller om de vill leka lite rörligare lekar 
utomhus.  
 



 18 

Barnen på förskola 2 påstod att de inte alltid får vara med att bestämma, men att 
fröknarna inte alltid heller brukar förklarar varför de inte får vara med och 
bestämma över en viss sak.  

 
För om man inte vet, då kanske man inte vet att man inte får lägga sakerna på en 
viss plats. Typ uppe på ett bord där det finns massa lådor under. Då brukar fröken 
säga till. Vi får inte lägga upp sakerna vart vi vill, för vi vill lägga upp dem så vi kan 
visa upp dem. (Lisa, 5 år) 

 

Med detta menade ett barn att de själva inte får bestämma vart de ska lägga saker 
som skapats eller byggts.  Barnen visade på platser där de ansåg att det inte fanns 
något utrymme att vara med och bestämma. Platserna visade sig vara vid de små 
byggklossarna som kallas plusplus och i köket. Dessa platser ansågs även vara de 
ställen där barnen önskar att de får vara med och bestämma mer.  
 
Även barnen på förskola 3 förklarade att de inte heller alltid får vara med och 
bestämma i förskolan. Däremot kopplade dessa barn detta till andra situationer. ”Vi 
får inte vara med och bestämma när vi ska ut. De bestämmer när vi ska vara inne och 
när vi ska vara ute. Men de säger inte varför, för vi brukar aldrig fråga” (Olle, 4 år). 
Det framkom att det är förskollärarna som bestämmer exempelvis när barnen ska ut, 
trots att något barn ibland vill stanna kvar inomhus och leka. Dessa tillfällen visades 
också vara de stunder barnen önskar att de får vara med och bestämma.  Likaså 
önskar dessa barn att de får vara med och bestämma om de fick spela de så kallade 
vuxenspelen själva.  
 

Jag önskar att man kunde spela vuxenspel själv. För då måste vuxna vara med. För 
det här spelet, då måste man skriva bokstäver och så. Några spel är inte ens 
likadana fast fröknarna ska vara med och spela dem ändå. (Erik, 4 år) 

 

Det framkom att barnen upplever vissa situationer som hindrande att utföra 
själva. I detta fall handlar det om vuxenspelen där barnen menar att det ibland 
krävs ett stöd av vuxna. När barnen däremot vill spela spel, där de själva inte 
tycker att de behöver stöd av vuxna, så menades det att förskollärarna ändå är 
med barnen vid dessa fall.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande till teoretisk utgångspunkt, 
tidigare forskning och genomförd pilotstudie. Rubrikerna för analysen har 
formulerats utifrån studiens forskningsfrågor: 
 

 Hur upplever och beskriver barn sin delaktighet och sitt inflytande i 
förskolan? 

 

 Vilka likheter och skillnader synliggörs mellan barns och förskollärares 
perspektiv på barns delaktighet och inflytande? 
 

5.1. Barnens upplevelser och beskrivningar av delaktighet 
och inflytande 

Vår analys visar att majoriteten av barnen i studien anser att de får vara med och 
bestämma över leken, dess utformning och lekkamrater. När barn är delaktiga i 
förskolan menar Law, m.fl. (2012) att en möjlighet för att leka och lära ges. Barnen på 
förskola 1 upplever även att de får vara med och påverka beslut som berör om de 
exempelvis vill leka ute eller inne och vilka grönsaker de vill ha på sin tallrik. Denna 
sorts delaktighet handlar om vardagliga val, vilket Dolk (2013) påpekar att 
delaktighet inte endast ska handla om. Delaktighet ska innefatta att barn blir 
inkluderade i den pedagogiska situationen, på ett vis som gör att individers närvaro 
erkänns och bekräftas.  
 
Barnen på respektive förskola nämnde endast ett fåtal beskrivningar kring 
delaktighet och inflytande i förskolan. Är barn ovana vid att få göra sin röst hörd så 
menar Arnér och Tellgren (2006) att tillfällena till inflytande också blir få. Barnen 
hade även svårt att komma på situationer och förslag där de önskar få vara med och 
bestämma. En tolkning kan göras utifrån Arnér och Tellgren (2006) som beskriver 
att barn helt naturligt inte har några idéer om vad de skulle vilja ha inflytande över 
om deras initiativ inte blir efterfrågade. På förskola 1 beskrev en pojke på tre år att 
han ibland vill springa inomhus, trots en medvetenhet om att han inte får göra det. 
Utifrån frågan när barnen önskar få vara med och bestämma hänvisade pojken till 
just denna situation. Ännu en tolkning kan göra utifrån Arnér och Tellgren (2006) 
som menar att om barn inte är vana vid att få sina initiativ efterfrågade, så brukar de 
vilja bestämma över bland annat sådant som lockar dem, som exempelvis att springa 
i korridoren.  
 
I studiens resultat framgår det av samtal med en flicka på tre år att förskollärare 
lyssnat till barnet när hon har önskats leka med någonting speciellt. I detta fall har 
förskolläraren tagit fram den specifika leksaken åt barnet och har med detta beslut 
tagit till vara på barnets önskan. Detta kan kopplas till Eriksson (2014) som beskriver 
att delaktighet handlar om att bli sedd och hörd. Barnet har i detta fall påverkat över 
sin situation i form av att själv välja leksak och sysselsättning. Förskolläraren har i 
denna situation hjälpt barnet att få tillgång till en viss leksak och bekräftat genom att 
lyssna på barnets yttrande. Tillika menade barnen på förskola 2 att det är under 
samlingar som det ges plats till deras yttranden och att det är en situation där de 
upplever att de blir lyssnade till. Det beskrevs av barnen att det var under 
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samlingarna som barnen ges möjlighet till att önska och utföra olika lekar. Genom att 
lyssna till barns yttranden kan de vuxna enligt Clark, McQuail och Moss (2003) inta 
barns perspektiv och på så sätt göra barnen delaktiga i förskoleverksamheten. Utifrån 
Sonesson och Krane (2014) kan rutiner och arbetssätt skapas för att lättare ge 
utrymme för delaktighet. Samlingarna är ett tillfälle som kan ses användas för detta 
ändamål.  
 
Av barnen på förskola 3 framkom det att förskollärarna brukar lyssna på dem, vilket 
upplevdes av barnen som något positivt. Det har visat sig att barnen upplever en bra 
känsla när de blir hörda. Utifrån intervjun anser barnen att det är vuxnas uppgift att 
lyssna till barnen, då det är de vuxna som tar hand om barnen på förskolan. Denna 
upplevelse kan ses i samband med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som 
framställer förskolan som en verksamhet som ska visa omsorg för barnen. 
Förskollärare ska även bemöta barn på ett respektfullt sätt och ta tillvara på barns 
yttranden, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). 
 
Trots att barnen på förskola 1 upplevde att förskollärarna oftast ser och lyssnar på 
dem, framhävdes det däremot att de inte alltid får sin önskan eller vilja igenom. Det 
framkom dock en medvetenhet från barnens sida att förskollärarna brukar ge en 
förklaring till varför de inte får göra vissa saker. En skillnad kan dock ses med svaren 
av barnen på förskola 2 och förskola 3. På dessa förskolor påstod barnen att de inte 
alltid får vara med och bestämma och utan förklaring varför. Barnen gav olika 
exempel på situationer där de inte får vara med och påverka. På förskola 2 framkom 
det genom att barnen hade en önskan om att lägga fram sina byggen på ett visst ställe 
för att kunna visa upp dem. Däremot påstods det av barnen att denna önskan nekats 
av förskollärarna, utan att de gavs förklaring till varför. Utifrån barnintervjuerna görs 
en tolkning av att regler i förskolan sätter hinder för barnens påverkan och tankar 
kring exempelvis placering av barnens byggen. Om förskollärare däremot lyssnar på 
barnen och på allvar låter dem komma till tals, menar Arnér och Sollerman (2013) att 
förskollärarna skulle få hjälp att tänka på nya sätt och se på situationer ur nya 
synvinklar. 
 
På förskola 3 upplevde barnen att det är förskollärarna som bestämmer om de ska 
vara inomhus eller utomhus, utan att barnen ges möjligheten till att delta i dessa 
beslutsfattanden. Arnér och Tellgren (2006) menar att vuxna har den naturliga 
makten och att barn ofta tar för givet att det är vuxna som ska bestämma. Ett 
exempel på detta kan ses på förskola 3 där barnen beskrev att förskollärarna brukar 
bestämma och att beslut fattats utan förklaring till varför av förskollärarna. Barnen 
har heller inte bett om en förklaring i dessa fall. Hos barnen fanns det däremot en 
önskan om att få vara med vid dessa val, då barnen ibland önskat vara inomhus när 
förskollärarna bestämt att de ska vara utomhus. När delaktighet och inflytande 
anknyts med rätten att bestämma menar Dolk (2013) att vuxna kan känna en rädsla 
över att barn ska styra för mycket. I följd av detta menas att en svårighet för barns 
påverkan kan uppstå när barns viljor går emot de vuxnas. Tillika fanns det en önskan 
om att få vara med vid val av vilka spel de skulle få spela, utan att en vuxen är 
närvarande under spelets gång. Situationen där barnen vill spela vuxenspelet själva 
utgör ett exempel på när förskollärarnas perspektiv sätter hinder för barnens initiativ 
och påverkan. Detta då förskollärarna verkar ta för givet att spelet ska spelas utifrån 
de vuxnas syn och regler. Barnens egna tolkningar av hur spelet kan spelas blir 
därmed åsidosatta. Arnér och Tellgren (2006) beskriver att när arbetet med barnen 
utgår från ett vuxenperspektiv kan det försvåra samtal med barn och hämma barns 
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vilja att diskutera. Barnen behöver förskollärare som bryr sig om barnens initiativ 
och som får barnen att känna att de får sina röster hörda.  
 
 

5.2. Barns och förskollärares perspektiv på delaktighet och 
inflytande 

Samtliga förskollärare i pilotstudien belyste även att det är viktigt att se och lyssna till 
barnen, vilket i detta fall verkar överensstämma med barnens egna upplevelser. 
Barnen på förskola 3 menade att det är förskollärarnas ansvar att ta hand om barnen 
på förskolan och att de vuxna ska lyssna på det som barn uttrycker, vilket barnen 
också ansåg att de gör. Att detta är av vikt styrks också av Barnkonventionen (1989) 
som påpekar att detta är en rättighet för varje barn. Tillika framkom det under 
pilotstudien att det är de vuxna som har ansvaret över att barnen får bli delaktiga och 
ha ett inflytande i verksamheten. Förskollärarna menade att det är viktigt att som 
vuxen vara lyhörd gentemot dessa tankar och intressen samt respektera dessa. 
Genom att låta barns egna idéer och självinitierade lekar ta plats i förskolan ges 
barnet enligt Arner (2006) möjlighet till inflytande. Det menas vara viktigt att låta 
barn ha detta inflytande, då det på detta vis skapas större kreativitet och längre 
koncentration hos barn. Samtliga barn har upplevt att de får vara med och bestämma 
både vad och vem barnet ska leka med. 
 
Då inflytande enligt Sonesson och Krane (Rädda barnen, 2014) innebär att få 
möjlighet till att ta egna initiativ och påverka sin vardag i förskolan, kan detta även 
kopplas med de situationer som barnen själva belyst att de får vara med och påverka 
samt med de situationer som några av barnen beskrev att de får vara med och 
bestämma mycket vid, nämligen lekar som barnen själva startat. Under intervjun på 
förskola 2 framkom barns syn på möjligheter att påverka i förskolan i form av att 
själva önska pyssel och påverka över bland annat hur det ska göras och se ut, det vill 
säga material och metod. Denna beskrivning kan kopplas med pilotstudien, då 
förskolläraren på förskola 2 framhöll att barn ska ha inflytande i verksamheten 
genom att få vara med och bestämma över vad som ska göras. Det uttrycktes även 
handla om att ge barn möjlighet till att önska material till olika aktiviteter, vilket 
barnen också nämnde att de får möjlighet till. Vidare menade en förskollärare att det 
är de vuxnas ansvar att bidra till att barn bildar sig en medvetenhet kring sin rättighet 
att få vara med att påverka. En koppling ses med Halldéns (2007) beskrivning av 
barndomssociologin, där barn ses som sociala aktörer som är intressanta i sin egen 
rätt här och nu. Däremot framkom en osäkerhet från barnens sida kring denna 
rättighet i förskolan då barnen i studien hade svårt att komma på situationer de får 
bli lyssnade till och påverka. En anknytning kan göras med barnens intervjusvar som 
var att förskollärarna enligt dem sällan förklarar varför vissa önskemål inte kan 
genomföras. Skillnaden i detta fall är att förskolläraren på förskolan 2 belyser vikten 
av att barnen ska få en medvetenhet om att inte alltid kunna få sin vilja igenom, 
samtidigt som det framkom att barnen inte visar på denna medvetenhet. 
 
Vidare menade barnen på förskola 3 att det finns brist på situationer där de får vara 
med och bestämma i förskolan. Det framkom att barnen inte heller får vara med att 
påverka vid vilka tillfällen de ska gå ut eller vara inne på förskolan. Detta skiljer sig 
från det som förskolläraren belyste under pilotstudien. Förskolläraren framhöll en 
önskan om att barnen ska få vara med att påverka vid alla situationer, bland annat 
när de ska vara inomhus respektive utomhus. En tolkning kan göras att barn och 
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förskollärare inte tar dessa beslut tillsammans. Enligt Eriksson (2014) kan det 
förekomma outtalade och oskrivna regler bland förskollärare som leder till att det i 
det stora hela är förskollärare som styr över utformandet i verksamheten. Dessa 
regler kan då hämmande barns möjligheter till påverkan.  
 
I pilotstudien uttryckte förskolläraren på förskola 1 att barnen ska få en förklaring 
varför svaret nej ges. Tillika framkom det även att barnen på förskola 1 upplever att 
de får förklaringar till varför de inte får göra vissa saker. Då barnintervjuerna 
utfördes på de förskolor och avdelningar som deltog under pilotstudien går det i detta 
fall att urskilja att förskollärarnas perspektiv överensstämmer med barnens egna 
upplevelser. Då det framkom i pilotstudien att barn ska ges möjligheter till påverkan 
behöver detta dock inte innebära att barn alltid kan få sin vilja igenom. Detta kan 
kopplas till Sonesson och Krane (Rädda barnen, 2014) som menar att inflytande 
handlar om att få vara med och bestämma, men inte om att få bestämma allt.  
 
I och med att vissa barn på förskola 2 menar att förskollärarna inte brukar lyssna på 
barnen kan frågan ställas vad det beror på. Trots att förskolläraren på förskola 2 själv 
inte nämnt utmaningar i form av rutiner eller andra måsten, så upplever barnen 
själva att detta beror på att förskollärarna är upptagna med annat. Enligt Arnér 
(2006) finns det regler, rutiner och strukturer i verksamheten som kan påverka barns 
delaktighet och inflytande i förskolan. Däremot är det ofta förekommande att 
förskollärare själva sätter hinder för barn att utöva sina rättigheter i förskolan. Dessa 
hinder kan vara orsakat av förskollärarnas planeringar av verksamheten menar 
Arnér. Utifrån barnintervjun framkom det att barnen ibland, men inte alltid, får 
bestämma när någonting ska göras. Även här kan en tolkning göras utifrån Arnér 
(2006) som menar att regler och rutiner kan sätta hinder för barn att påverka i 
förskolan.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras den valda metoden för den här studien. Därefter diskuteras 
studiens resultat utifrån syfte och forskningsfrågor. Vidare introduceras en slutsats 
och förslag till fortsatt forskning berörande studiens ämne. 
 
 

6.1. Metoddiskussion 

Utifrån vårt metodval har vi tagit del av förskollärares och barns egna tankar och 
åsikter gällande barns delaktighet och inflytande i förskolan. Vi har fått en inblick i 
barnens perspektiv och på detta vis även gjort barnen delaktiga i denna studie. Enligt 
Bryman (2011) har metoder med kvalitativ utgångspunkt fokus på att lyfta 
människors egna tolkningar och synsätt. Vidare menas att en semistrukturerad 
intervju ger informanten friheten att formulera sina svar på sitt eget sätt och att 
intervjuaren får möjligheten till att kunna ställa följdfrågor. För att få fram personliga 
svar och för att lyfta förskollärares perspektiv samt barns egna synsätt och 
upplevelser valdes intervjuer istället för enkäter. Om vi istället hade använt enkäter 
hade barnen exempelvis fått uttrycka sina åsikter genom att hänvisa till en ledsen, 
neutral eller glad smileygubbe. Tolkningen är dock att sådana enkäter enbart hade 
gett oss en sorts mätning, istället för mer detaljerade svar. Att använda intervju som 
metod ansågs därför som mer lämpligt för den här studien, just för att den gav 
möjlighet till att ställa följdfrågor men även för att frågorna kunde anpassas och 
göras förståeliga för barnen.  
 
Det har däremot funnits en del metodmässiga problem av praktisk karaktär. Vi kan 
urskilja att metodvalet riskerade att sätta hinder för studiens process. I delstudie 1 
hade vissa förskollärare endast möjlighet att besvara frågor via mail. Detta satte 
hinder för vår studieprocess då det gick åt mycket tid innan svar erhölls. I sin tur 
avgränsade detta vår tid för att kunna sammanställa intervjusvaren och försvårade 
även möjligheten att ställa eventuella följdfrågor, föra en dialog och få en mer 
personlig kommunikation. Däremot gav förskollärarna mer detaljerade och 
djupgående svar via mail till skillnad från intervjun som gjordes vid personligt möte. 
Vi tolkar detta som att förskollärarna som besvarade intervjufrågorna via mail hade 
mer tid för att kunna reflektera kring frågorna och utformandet av sina svar. Då vi 
valde att intervjua barn i delstudie 2 behövdes det därför framställas två olika 
missivbrev. Ett missivbrev till förskollärarna och förskolechefen samt ett separat 
missivbrev till barnens vårdnadshavare. Även detta bidrog med att processen tog 
längre tid, då det var fler parter som behövde ge sitt godkännande innan intervjuerna 
kunde genomföras. Ett annat hinder som uppstod var att vissa förskollärare och barn 
var hemma på grund av sjukdom på en av förskolorna. Detta bidrog till att de inte 
kunde ta emot oss den planerade dagen och intervjun behövde ombokas till ett senare 
tillfälle. Detta satte ett tillfälligt hinder för vår studieprocess resulterade i att vi fick 
begränsat med tid till att sammanställa studiens resultat. 
 
Vidare går det att kritiskt granska för- och nackdelar med barnintervjuer i grupp. 
Fördelarna visade sig vara att barnen gavs möjligheter att kunna inspireras och 
hjälpa varandra vid uppkomsten av funderingar kring de frågor som ställdes under 
barnintervjuerna. Vissa barn svarade likadant som andra barn, men detta behöver 
däremot inte betyda att barnet inte anser detsamma som det andra barnets tidigare 
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svar. Däremot finns det en risk att barn svarar detsamma som andra barn för att han 
eller hon tror att det är det rätta svaret, eller för att han eller hon inte vill eller vågar 
påstå annat. Detta kan alltså leda till att alla barns individuella upplevelser inte 
framträdde i studien.  
 
En utmaning med gruppintervjuerna visade sig vara när somliga barn höll sig mer i 
bakgrunden och inte delade med sig lika mycket av sina upplevelser som andra barn. 
För att ge dessa barn möjligheten till att få lyfta sina egna upplevelser och 
erfarenheter försökte vi som intervjuare att anpassa frågor riktade till dessa barn. Det 
förekom även att barn tappade fokus och visade intressen för annat under 
intervjuerna. Detta resulterade i vissa fall att de andra barnen också tappade fokus 
och visade intresse för annat. Utmaningen blev då för oss intervjuare att ha tålamod 
och låta barnen utforska annat en liten stund, men att återigen försöka rikta tillbaka 
till intervjun så att barnen inte fullständigt tappade intresset för den.  
 
Metodvalet har varit till fördel då vi menar att inget annat metodval hade fört oss 
närmare det vi var ute efter, nämligen förskollärares perspektiv i delstudie 1 och 
barnens egna tankar, åsikter och upplevelser kring delaktighet och inflytande i 
förskolan i delstudie 2. Trots att vissa utmaningar uppstod under intervjuerna hade vi 
med oss en medvetenhet om att det är barn vi pratade med. Barn är nyfikna, 
spontana och kan snabbt tappa intresset och rikta uppmärksamheten någon 
annanstans. Därför ser vi även en fördel med att intervjua flera barn i grupp. Tappar 
vissa barn intresset och inte vill sitta kvar finns det möjligtvis en chans till att 
fortsätta prata med de andra barnen i gruppen. Att intervjua barn i grupp kände vi 
också var till fördel för att minska maktrelationen mellan barn och vuxen. I detta fall 
bestod det av fler barn än vuxna, istället för två vuxna och ett barn.  
 
Genom att få ta del av barnens tankar och upplevelser kring deras delaktighet och 
inflytande i förskolan kunde vi lyfta likheter och skillnader mellan förskollärares svar 
i pilotstudien och barnens svar i denna studie. Däremot tror vi att det hade varit till 
vår fördel att även kombinera intervjuer med observationer i denna studie. Med detta 
menar vi att kombinationen av observationer och intervjuer kunde gett oss bra 
förutsättningar att kunna urskilja barnens upplevelser i den praktiska verksamheten. 
Vi tror att observationer skulle kunna förstärka det som barnen lyfte fram under 
intervjuerna. Däremot valde vi att utesluta observationer som metod, dels på grund 
av hinder som uppstod under studiens gång, dels på grund av tidsbegränsning för 
arbetet i stort. 
 
 

6.2. Resultatdiskussion 

Enligt James och Prout (1997) belyser barndomssociologin barns rätt till att få vara 
med och påverka sina egna sociala liv. Detta perspektiv kan relateras till vissa 
situationer i förskolan som beskrivits av barnen i studien. I pilotstudien framkom det 
ett gemensamt synsätt på barns delaktighet och inflytande, då samtliga förskollärare 
menade att barn ska ha möjligheten att få vara med i allt som görs i förskolan. Där av 
kan vi genom denna studie även urskilja skillnader och se kopplingar mellan 
förskollärarnas perspektiv och barns egna upplevelser berörande ämnet och föra en 
diskussion kring detta.  
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Utifrån intervjun på förskola 1 framkom barns syn på möjligheter att påverka i 
förskolan. Dessa visade sig vara vid valmöjligheter som att exempelvis leka inne eller 
ute och om de vill ha hård eller mjuk smörgås. Förskolläraren på förskola 1 har i 
pilotstudien påpekat att barnet ges möjlighet att få bestämma över någonting vid 
ovanstående situationer. Vi kan dock se att dessa val är inom ramar och utifrån 
någonting redan förutbestämt. Dessa val handlar om små och egentligen obetydliga 
val. Det kan alltså röra sig om det som Westlund (2010) beskriver som 
skendemokrati. Med stöd av läroplanen (Skolverket, 2010) bör barnen på förskolan få 
en förståelse för vad demokrati innebär. Därför betonar vi även vikten av att arbeta 
demokratiskt, och våga låta barn ha ett större inflytande över verksamheten i stort. 
  
Trots att vi lever i ett demokratiskt samhälle fungerar det inte att alla alltid ska vara 
med och bestämma i alla frågor. På samma sätt förstår vi att det inte är möjligt att 
involvera alla barn i förskolan i alla beslut som fattas. Detta skulle troligtvis utgöra ett 
stort hinder för den dagliga verksamheten och försvåra arbetet med resterande delar i 
förskolans läroplan. En parallell kan dras till vuxenvärlden och exempelvis arbetslivet 
där olika beslut fattas av olika individer. Nordenfors (2010) framhåller ett syfte med 
barns delaktighet i form av att barn ska passa in i samhället. Att barnen inte är med i 
alla beslut kan också ses som ett sätt att förbereda dem inför en senare fas i livet. Då 
förskolan är en verksamhet som ska sträva efter vissa mål och kriterier syns ett 
problemområde i avvägningen mellan ett arbetssätt som strävar efter att ta hänsyn 
till helheten och arbetssätt som mer gynnar specifika delar, exempelvis graden av 
delaktighet. I studien har barnen gett uttryck för att de får större möjlighet att vara 
delaktiga vid vissa tillfällen som t.ex. gruppsamlingar. Övrig tid uttryckte vissa av 
barnen att det är svårare att få gehör från förskollärarna. Detta ser vi som en 
indikation på att arbetssättet inom förskolan har en påverkan barns möjlighet till 
delaktighet. När barnen är utspridda och leker kan det dock vara förståeligt att det är 
svårt att uppmärksamma det enskilda barnets röst och önskemål. Detta är dock en 
del av förskoleverksamhetens natur och någonting som måste hanteras.  
  
Det har ur barnens perspektiv visats att de inte alltid får bestämma när det 
exempelvis ska pysslas. Detta kan kopplas med förskolläraren på förskola 2 som i 
pilotstudien menade att barnen inte alltid kan få som de vill. Att barn inte alltid kan 
få som de vill ser vi inte endast betyda någonting negativt. Här ser vi möjligheter för 
barn att få en medvetenhet och förståelse för att man inte alltid kan få sin vilja 
igenom. Vi ser även en möjlighet för barn att utveckla sin förmåga att kunna 
kompromissa och acceptera olika anledningar. Det handlar däremot inte om att som 
förskollärare direkt avböja barns önskningar, utan möta dessa med nyfikenhet och 
komma fram till olika lösningar för att samtliga barn ska bli nöjda. Här ser vi återigen 
ett demokratiskt arbetssätt som en fördel för att lyfta barns åsikter. Trots att barn 
inte alltid kan få som de vill, så har de alltid rätt till att uttrycka sig samt att bli hörda 
och lyssnade till. Enligt Dolk (2013) förknippas demokrati med möjligheten att få 
vara med och påverka. Det handlar alltså om att barn ska få möjlighet till att få göra 
sin röst hörd, inte att alltid få bestämma allt. 
  
Förskolan har alltså framstått som en plats där barnen inte alltid får vara med och 
bestämma men även som en plats där de inte alltid heller får en förklaring till varför 
vissa saker inte får göras. Detta var särskilt tydligt i förskola 2 och 3. Det framkom av 
barnen på förskola 2 att de vill lägga upp deras byggen på ett speciellt ställe. Barnen 
brukar inte få placera deras olika byggen på detta ställe, och detta brukar även ske 
utan förklaring av varför det inte ska placeras där. ”För om man inte vet varför, då 
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kanske man inte vet att man inte får lägga sakerna på den där platsen […]” (Lisa, 5 
år). Vi gör en tolkning av att barnen själva önskar en förklaring för att de även ska få 
en tydligare förståelse av varför någonting inte får göras. På förskola 3 nämndes 
istället att barnen inte får förklaring av förskollärare, för att barnen själva inte frågar 
förskollärarna varför. Utifrån detta ställer vi oss frågan om barnen är medvetna om 
att de har rätt till att vara med att påverka och ställa frågor i förskolan? Likväl som vi 
ser fördelar att som vuxen ge barn förklaringar, anser vi att det även är av vikt att 
som förskollärare fråga barnen om varför de vill ställa sina byggen på just den 
specifika platsen. Detta för att ta del av barnets tankar och för att kunna skapa 
möjligheter till kommunikation, där alla parter ges möjligheter till att lyfta sina 
perspektiv. Vi ser att samtal kan bidra till en möjlighet för barn och vuxna att bilda 
sig en förståelse för den andres perspektiv, och på så sätt komma fram till en 
gemensam lösning. Utifrån detta resonemang ser vi att det kan vara av stor vikt att se 
över de regler och rutiner som till stor del styr vardagen i förskolan. Då barnen får 
delge sin syn på saker och ting kan det mycket väl visa sig att vissa till synes självklara 
regler kan behöva omprövas. Då situationen ses ur barnens perspektiv kan vissa 
regler eller rutiner prioriteras ner till förmån för en bättre möjlighet till påverkan.  
 
Barnen i studien hade svårt att komma på tillfällen där de får vara delaktiga och ha 
inflytande över förskolans verksamhet. Flera av barnen hade även svårt att komma på 
vad de önskar få vara med och bestämma över. Vi tolkar detta som att barnen är 
ovana vid att få berätta om vad de önskar göra i förskolan och att de troligtvis inte fått 
många möjligheter att reflektera tillsammans med förskollärare om deras delaktighet 
och inflytande i förskolan. Vi gör denna tolkning med stöd av Arnér och Tellgren 
(2006) som menar att om barns initiativ inte blir efterfrågade, så har de helt naturligt 
inga idéer om vad de skulle vilja ha inflytande över. Därför tycks barnen i sådana fall 
önska bestämma sådant som istället lockar dem och som de inte är vana vid, 
exempelvis som att springa i korridoren, vilket vi också kan se en koppling till utifrån 
barnintervjun på förskola 1. Utifrån våra samtal med barnen gör vi en tolkning att 
makten ligger hos förskollärarna. Vi menar att det alltså rör sig om vuxnas rättigheter 
framför barns rätt till att delta i beslutsfattanden. Utifrån detta uppstår frågan vart 
gränsen egentligen ska gå mellan vuxnas rättigheter och barns rättigheter? 
 

6.3. Slutsats 

Denna studie visar att såväl barn som förskollärare anser att barn ska vara delaktiga 
och ha inflytande i verksamheten. Förskollärarna själva anser att barnen ska ha 
inflytande i alla delar av verksamheten. Det som är utmärkande i studien är att det 
finns ett glapp mellan förskollärarnas och barnens syn kring vad de ges inflytande 
över. Förskollärarna har tydliga ramverk till stöd i detta arbete men det framgår att 
kommunikationen med barnen inte är tillräcklig för att skapa en gemensam bild. 
Detta leder till att barnen inte känner till vilka möjligheter de har att påverka 
verksamheten bortom de mer simpla besluten som fattas. Studien visar att en del av 
de beslut som barnen tillåts vara delaktiga i skulle kunna beskrivas utifrån en slags 
skendemokrati. Förskolornas regler och rutiner visar sig även vara ett hinder i arbetet 
mot delaktighet och möjligheten till denna delaktighet ses vara styrd till specifika 
situationer eller platser. Att arbeta för att skapa en god dialog, där även barnen ges 
utrymme att kunna förklara sin syn på en situation i verksamheten, bör spela en 
central roll i arbetet med att involvera barnen mer i de beslut som fattas. Detta 
innebär att förskollärarna intar barns perspektiv istället för sitt eget barnperspektiv. 
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Samtal ger möjlighet att få upp en förståelse för den andra partens perspektiv. Att 
bemöta barn som viktiga informanter och samtalspartners ger även barn och vuxna 
möjligheten att kunna utvecklas tillsammans. Genom en mer nyfiken inställning till 
barnens idéer kan deras bakomliggande resonemang lättare ges utrymme. Detta kan 
utmana de regler och rutiner som lätt tas för givet och leda till en större delaktighet, 
vilket är vad förskolan ska sträva efter.  
 
 

6.4. Relevans för förskolläraryrket 

Studien har bidragit till en bättre förståelse för ett problemområde som vi med stor 
sannolikhet kommer stöta på i vårt kommande arbetsliv. Studien har även visat på 
betydelsen av att se situationer utifrån barns perspektiv och låta barn träda fram i 
förskolans verksamhet. För att det ska vara möjligt för barn att ha delaktighet och 
inflytande i förskolan handlar det om att som förskollärare se barns kompetens att 
kunna påverka. Genom att låta barnen ha delaktighet och inflytande leder det till att 
barn får en förstärkt självkänsla och trivsel i förskolan. Det kan även leda till nya 
tankemönster hos förskollärare och utveckla verksamheten till det bättre. Vi tycker 
att det är viktigt att förskollärare har en medvetenhet om detta och att de reflekterar 
över om barnen ges så stort utrymme för delaktighet och inflytande som de förmodar. 
Delaktighet, inflytande och demokrati är begrepp som ska genomsyra förskolans 
verksamhet och barn är beroende av vuxnas förståelse för demokratibegreppet och 
det kan hanteras i förskolan. Där av anser vi att studiens ämne är relevant för 
förskolläraryrket.  
 
 

6.5. Fortsatt forskning 

Denna intervjustudie bygger på tre förskollärares perspektiv och tolv barns 
erfarenheter kring delaktighet och inflytande från tre olika förskolor. Vi tror att det 
skulle vara intressant att undersöka hur resultatet hade sett ut om observationer 
användes som metod i kombination med intervjuer. Detta skulle eventuellt kunna 
bidra till en ännu djupare förståelse för barns perspektiv och ytterligare kunna 
synliggöra barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Vi tror även att det skulle 
vara av intresse att fördjupa sig i förskollärares arbetssätt gällande de yngsta barnens 
delaktighet och inflytande i förskolan. Ett vidare förslag för fortsatt forskning är alltså 
att undersöka hur förskollärare arbetar för att de yngsta barnen ska få sina röster 
hörda och påverka i förskolan. Detta skulle vara intressant då dessa barn inte besitter 
samma förmåga att uttrycka sig verbalt och ge uttryck för sina önskemål som de äldre 
barnen. 
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Bilaga 1: Missivbrev till förskollärare och förskollärare  

 

INFORMATION OM INTERVJU  
INFÖR ETT EXAMENSARBETE 

 

Hej! 

Vi heter Gabriela Mogus och Emelie Lorentsson och är två förskollärarstudenter på 
Mälardalens högskola. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där syftet är att 
undersöka hur barn i förskolan upplever att de är delaktiga och har inflytande över 
förskolans verksamhet. För att undersöka detta och lyfta barns perspektiv skulle vi 
vilja utföra barnintervjuer i grupp, det rör sig om ca 4 barn per förskola och planeras 
ta runt 30 min. Då vi vill genomföra intervjuer med barn kommer vi särskilt beakta 
de forskningsetiska principerna, vilket innebär att deltagarna i studien själva 
bestämmer över sin medverkan. Det innebär även att deltagarnas integritet skyddas 
genom att samtliga förskolor och barn omfattas av konfidentialitetskravet. 
Intervjuerna kommer att spelas in och den information som samlas in kommer 
endast användas för detta forskningsändamål. Efter slutförd studie kommer det 
insamlade materialet och informationen att raderas. Deltagandet i denna studie är 
helt frivillig och deltagandet kan avbrytas när som helst utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser. 

Vi kontaktar därför Er om en förfrågan att få genomföra denna intervju på Er 
förskola. Vi bifogar även det missivbrev som planeras skickas ut till barnens 
vårdnadshavare, efter att ha fått Ert godkännande. Vi önskar gärna svar inom kort. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 
Gabriela och Emelie 
  



 

 
Gabriela Mogus   
gms12001@student.mdh.se     
Telefon: 076-******* 
(Förskollärarstudent) 

 

  
Emelie Lorentsson  
eln12008@student.mdh.se  
Telefon: 073-******* 
(Förskollärarstudent) 
 

Karin Engdahl 
karin.engdahl@mdh.se 
Telefon: 021-***** 
(Handledare) 
 

Bilaga 2: Missivbrev till vårdnadshavare 

 
 

Information om en undersökning berörande barns 
delaktighet och inflytande i förskolan 

 
Vi heter Gabriela och Emelie och är två förskollärarstudenter på Mälardalens 
högskola. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där syftet är att undersöka hur 
barn i förskolan upplever att de är delaktiga och har inflytande över förskolans 
verksamhet. Denna undersökning är viktig att genomföra då Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) menar att barn ska ges möjlighet till att få vara med att 
påverka förskolans verksamhet genom att få uttrycka sina tankar och åsikter.  
För att undersöka detta och lyfta barns perspektiv skulle vi vilja utföra barnintervjuer 
i grupp, det rör sig om ca 4 barn per förskola och planeras ta runt 30 min. Därför 
skickas denna information och förfrågan ut till Er vårdnadshavare om Ert barns 
deltagande. 
 
Då vi vill genomföra intervjuer med barn kommer vi särskilt beakta de 
forskningsetiska principerna, vilket innebär att deltagarna i studien själva bestämmer 
över sin medverkan. Det innebär även att deltagarnas integritet skyddas genom att 
samtliga förskolor och barn omfattas av konfidentialitetskravet. Intervjuerna 
kommer att spelas in och informationen kommer endast användas för detta 
forskningsändamål. Efter slutförd studie kommer det insamlade materialet och 
informationen att raderas. Deltagandet i denna studie är helt frivillig och deltagandet 
kan avbrytas när som helst utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. Studien kommer vidare att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
 
Behövs ytterligare upplysningar om vår uppsats eller våra intervjufrågor så är ni 
välkomna att höra av er till: 
 

       
 
 
 

 
 
 

 

…………………… …………………………                 …………………….……………………………… 
Gabriela Mogus  Emelie Lorentsson 

(Signatur, ort och datum)  (Signatur, ort och datum) 

  

mailto:gms12001@student.mdh.se
mailto:eln12008@student.mdh.se
mailto:karin.engdahl@mdh.se


 

 

 

MEDGIVANDE 

 
JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuad. 

 

 NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuad. 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Datum och Målsmans underskrift) 

  



 

Bilaga 3: Intervjugudie 

Intervjuguide 
 
 

1. Berätta för mig någon gång ni har fått vara med att bestämma 
någonting här på förskolan. 

 
2. Hur känns det när ni får vara med att bestämma? 

 
3. När tycker ni att fröknarna lyssnar på er? 

- (Följdfråga: hur känns det för er då?) 
 

4. Är det någon gång ni tycker att fröknarna ser er lite mer än andra 
gånger? 

 
5. Finns det någonting som ni inte får vara med och bestämma om? 
- (Om ja, följdfråga: Brukar fröknarna förklara för er varför ni inte får 

bestämma över just detta?) 
 

6. Är det någon gång ni önskat att ni fått vara med att bestämma? 
 

7. Tycker ni att förskolan är en plats där ni känner att ni får säga vad 
ni tycker och tänker? 

 
8. Finns det någon speciell plats på förskolan där ni får vara med att 

bestämma? 
 

 

 

 

 

 

 


