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Abstract 
 

Frida Bjertner, Emma Johansson (2012). Barns inflytande i förskolan  

Lärarutbildningen: Kristianstad Högskola  

Denna uppsats berör ämnet barns inflytande i förskolan samt hur pedagogerna i verksamheten 

arbetar med detta. Inflytande i förskolan handlar om att barnen ska få en möjlighet att kunna 

påverka sin vistelse i förskolan på ett tydligt sätt (SAOL13, 2006).  Vi har besökt två olika 

förskolor där intervjuer med fyra förskollärare har genomförts angående om och hur de 

arbetar med inflytande i förskolans verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

pedagogerna arbetar för att låta barnen vara delaktiga och få inflytande i utformningen av 

verksamheten och vilka möjligheter samt svårigheter de ser i sitt arbete. De olika 

frågeställningarna som vi har valt att undersöka är Hur möjliggörs barns inflytande i 

förskolan? Hur arbetar du med barns inflytande i förskolan? Händer det att du ändrar en 

planerad aktivitet och tar in barns intressen istället? Hur gör ni rent konkret för att få reda 

på vad barnen vill göra? Hur ser du på barns rättigheter? Vi har genomfört intervjuer med 

fyra förskollärare, varav två arbetar riktat mot de yngre samt två mot de äldre åldrarna. Dessa 

intervjuer har skett på två olika förskolor i samma kommun, i olika rektorsområden. Våra 

intervjuer har bidragit till att vi kunnat få svar på våra frågor. Vårt resultat visar att samtliga 

förskollärarna arbetar med inflytande dagligen i verksamheterna, dock på olika sätt. De som 

arbetar riktat mot de yngre barnen menar att genom deras observationer av barnen i den fria 

leken visas barns intressen och de som pedagoger kan sedan använda sig utav det i sin 

pedagogiska planering. Detta medan barnen som är i de äldre åldrarna har en större 

bestämmanderätt än de yngre barnen, på så sätt att de har fler möjligheter till inflytande i 

verksamheten inom flera olika områden. Samtliga förskollärare menar att de ändrar i sina 

pedagogiska planeringar efter barns intresse, och har inga problem att lägga undan sina 

aktiviteter och ta in barns tankar och idéer istället. 

Nyckelord: Inflytande, delaktighet, rättigheter, intressen.  
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1. Introduktion/Bakgrund 
 
Skolverkets (2011) statistik visar att barngruppernas storlek har ökat. 2011 hade 18 procent av 

dagens barngrupper 21 barn eller fler. År 2003 motsvarade denna siffra 15 procent 

(Skolverket, 2011). Detta är något vi även kunnat observera på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar, inom ramen för vår utbildning då vi studerar till förskollärare. Med inriktning 

lek, utveckling och lärande riktat mot barn i åldrarna noll till sex år. Vi har noterat att tiden ej 

räcker till för pedagogerna att låta barnen ha inflytande i verksamheten eftersom. Detta 

eftersom att dagens barngrupper har ökat med fler antal barn, vilket våra handledare själva 

med har påpekat.  

Under våra verksamhetförlagda utbildningar har vi ett flertal gånger stött på pedagoger som 

uttrycker att de arbetar efter barns intresse. Dock har vi kunnat notera att detta inte införlivas i 

verkligheten. Öhman (2003) talar också om den utmaning som ligger i att pedagogerna idag 

förväntas ge varje barn lika mycket utrymme samtidigt som barngrupperna blir större och 

större. Detta gör det svårare för pedagogerna att ha ett samspel med alla barn. I läroplanen 

anges det klart och tydligt att förskolan skall sträva efter att varje enskilt barn ska utveckla en 

egen förmåga och vilja att ta ansvar och ha inflytande i förskolan (Lpfö98/10). Dock menar 

Markström (2005) att förskolans rutiner är så starka och att pedagogerna har ett stort 

kontrollerande av barnen. På detta sätt lämnas ej stora möjligheter till barnen att ta egna 

initiativ. Genom att ha en så kallad vuxenordning skapas hinder till barns initiativ och 

delaktighet. Detta bidrog ytterligare till vår nyfikenhet inom området då vi ville undersöka om 

det är så det ser ut i förskolan. 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns inflytande 

ute i dagens verksamheter, samt hur de arbetar med att göra barnen delaktiga i verksamhetens 

utformning.  En anledning till vårt stora intresse för vårt valda område är att vi själva under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar kunnat observera att antalet barn i barngrupperna blivit 

större, vilket bidragit till en känsla av otillräcklighet hos pedagogerna. Utifrån denna 

iakttagelse har vi formulerat frågan Hur möjliggörs barns inflytande i förskolan? Läroplanen 

(Lpfö98/10) beskriver under Utveckling och lärande att verksamheten ska grundas på bland 

annat barnens intressen samt bidra till en förståelse hos barnen för sig själva och sin omvärld 
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(Lpfö98/10). Eftersom detta är en av förskollärares riktlinjer att barnen skall ha inflytande i 

verksamheten vill vi få kännedom om pedagogers arbete med detta för att vi själva sedan skall 

kunna komma ut i arbetslivet med kunskap om detta.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Inledning  

Följande text kommer inledas med en presentation av förskolans styrdokument samt 

barnkonventionen där barns rättigheter kommer att belysas. Vi kommer sedan att redogöra för 

studier som belyser hur frågan om barns inflytande och demokrati hanteras i förskolan. 

Dessutom kommer pedagogernas ansvar att belysas och slutligen presenteras de 

begränsningar vi funnit i litteraturen. 

2.2 Styrdokument samt barnkonventionen 
  
År 2003 (DS 2003:46) utsåg Thomas Östros, chefen för utbildningsdepartementet, en 

arbetsgrupp inom departementet med uppdrag att utreda om det fanns någon möjlighet till bland 

annat ökat barninflytande i förskoleverksamheterna1. Utredningens utgångspunkt är alla barns rätt 

att få sin åsikt tagen hänsyn till och göra sin röst hörd, vilken är en av principerna som finns 

beskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnen skall inte endast komma till tals, 

utan deras åsikter skall även uppmärksammas. Detta är de vuxnas skyldighet att arbeta efter.  

 

Öhman (2003) är en legitimerad barnpsykolog som lett till en rad utvecklingsarbete som bland 

annat främjat kommunikativ kompetens. Hon nämner att det i barnkonventionen (1989), 

vilket är ett dokument framtaget av FN och UNICEF står som ansvariga för att detta ska 

införlivas, för fram vikten av barns rättighet att uttrycka sin mening och oavsett denna bli 

respekterad. I detta dokument talas det främst om barnets olika rättigheter, medan 

läroplanerna talar om ansvaret före inflytande/rättigheter (DS 2003:46). Enligt 

barnkonventionen är det en mänsklig rättighet att barn ska ha rätt till inflytande i 

verksamheten och Sverige har valt att följa denna konventions bestämmelser. Öhman (2003) 

menar utifrån barnkonventionen att barnen har en rätt att ha medinflytande i de frågor som rör 

deras liv. Detta medansvar ser Öhman (2003) som en självklarhet som skall vara satt i relation 

till barnets ålder och mognad. Detta beskriver läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) och menar 

att vi som arbetar i förskolan har en skyldighet att se till så att det enskilda barnet utvecklar 

just sin förmåga att vilja ta ansvar och ha inflytande i verksamheten. 

 

                                                           
1 De medverkande i denna arbetsgrupp var departementets sekreterare vid enhet studiefinansiering och vuxnas 
lärande, departements-sekreterare vid gymnasieenhet, ämnessakkunnig vid rättssekretariatet samt 
departementssekreterare vid skolenheten och ordförande. 
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”I förskolan läggs grunden till att barn ska förstå vad demokrati 
är. Barn ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan 
och de ska utveckla insikter om vad begreppet demokrati kan 
innebära. Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter 
förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. De behov och intressen som barn själva på olika sätt 
ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön 
och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” 
(Lpfö98/10, s.14). 

I utbildningsdepartementets avhandling (DS 2003:46) poängteras vikten av just detta och de 

menar att förskolans uppdrag är att bland annat lägga grunden hos barnen för att de ska kunna 

bli demokratiska medborgare som verkar i vårt framtida samhälle. 

I en jämförelse mellan den tidigare läroplanen för förskolan, Lpfö98, och den nu aktuella 

läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, finns ingen märkbar skillnad angående området barns 

inflytande. Det som skiljer sig åt mellan styrdokumenten är bland annat området uppföljning, 

utvärdering och utveckling, vilken saknades i Lpfö98 och har lagts till i den reviderade 

läroplanen. Här beskrivs vikten av att pedagoger följer upp och analyserar barns lärande i 

förskolan. En av de punkter som styrdokumentet tar upp angående att dokumentera, följa upp, 

utvärdera och utveckla är just barns möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 

2.3 Inflytande och demokrati i verksamheten 
  
John Dewey levde mellan 1859-1952 och var en amerikansk filosof som grundade 

aktivitetspedagogiken. Grunden i denna pedagogik var att handlingen hänger ihop med teori 

och praktik och all kunskap skall kunna knytas till verkligheten (1916/1999). Han poängterar 

vikten av att starta ett demokratiskt arbetssätt redan i de tidiga åldrarna. Detta för att barnen 

skall uppfatta att det är de som har stor betydelse och ges möjlighet till inflytande i förskolans 

verksamhet. Vilket fortsatt är i fokus i dagens förskola.   

Dock anser Emilson (2008) att begreppet inflytande skapar en förvirring då det inte finns en 

entydig definition. Detta bidrar i sin tur till olika implementeringar beroende på vilken 

tolkning som görs. Dewey (1916/1999) menar att samhälle och skola är ett och skall vävas 

samman och att det är av vikt att börja redan i tidig ålder för att i framtiden få ett demokratiskt 

samhälle. För att kunna skapa detta demokratiska samhälle anser Dewey (1916/1999) att det 

är av betydelse att varje människa skall ha en röst och veta sina rättigheter att göra sin röst 
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hörd. Förskolans verksamhet skall utformas så att barnens medvetenhet om självbestämmande 

utvecklas, och enligt Öhman (2003) borde förskolans nyckelord vara demokrati, ansvar, 

solidaritet samt jämlikhet som verksamheten skall grundas på. Även Arnér (2009), liksom 

Dewey (1916/1999) samt Öhman (2003), betonar vikten av barns förståelse för demokrati, 

vilket i förskolan till stor del syftar på att alla röster är lika mycket värda. Dewey (1916/1999) 

menar att det är av vikt att detta är en del av den vardagliga pedagogiska verksamheten. Åberg 

& Taguchi (2005) understryker att vi som pedagoger måste bjuda in barnen och tro på deras 

förmågor, detta för att barnen skall förstå ett demokratiskt förhållningssätt.  

Ziehe (1993) anser att i det postmoderna samhället måste individen skapa sig själv från 

grunden och det finns inte lika många på förhand traditionella normer att luta sig tillbaka på 

som förr. Han menar att dagens samhälle bidragit till att barn och unga kan få problem i sin 

identitetsutveckling på grund av att de så pass kulturellt friställda som de är. Vilket innebär att 

traditioner har bortfallit och det finns inte längre lika många angivna rätt och fel. Detta skapar 

narcissistiska tendenser hos våra unga. Detta genom att vi ger våra unga konstant 

uppmärksamhet och bekräftelse för det dem gör, vilket gör att de numera kräver detta, vilket 

enligt Ziehe (1993) gör dem till offer för sitt beroende. Samtidigt säger Bauman att friheten 

bidrar till en förlorad trygghet och att det är av vikt att undvika en bestående identitet då de så 

kallade spelreglerna ändras konstant (Bauman, 1998, refererad i Orlenius, 2001). 

”Den postmoderna människan är därmed snarare en vagabond 
på ständigt strövtåg än en pilgrim med klart mål i sikte och 
buren av en övertygelse.” (Bauman, 1998, refererad i Orlenius, 
2001, s. 85) 

2.4 Pedagogernas ansvar för barns inflytande i verksamheten 
 
Shiratzki (2002, refererad i Arnér, 2009) tar upp att om det är någon som har rättighet måste 

någon annan ha skyldighet. Vilket i detta sammanhang menas att om barn har rätt till 

inflytande måste lärarna i förskolan vara skyldiga att tillfredsställa barns rättighet. Shiratzki 

(2002, refererad i Arnér, 2009) menar att barns tankar och åsikter ska ges möjlighet att 

uttryckas och därmed få påverka sin situation, vilket är en av läroplanens riktlinjer 

(Lpfö98/10). Även Granberg (1998) tar upp förskolans mål, vilket bland annat är att skapa 

möjligheter för barnen att utveckla sina tankemässiga tillgångar. På så sätt utvecklas de till 

bland annat omtänksamma människor med förmåga att samverka med andra. Öhman (2003) 

menar att vi som pedagoger skall vara förebilder i denna utveckling. Författaren menar att 



Frida Bjertner 
Emma Johansson  
AAU32L 

13 
 

pedagoger genom sin samarbetsförmåga, diskussioner och kompromisser kan lära ut och 

utveckla just dessa förmågor till och hos barnen. Åberg & Taguchi (2005) samt Öhman 

(2003) anser att det är pedagogens ansvar att stödja varje barns förmågor och intressen. På så 

sätt menar författarna att barnens olikheter syns och barnen ges möjlighet att använda sig utav 

varandras olikheter.  

Enligt Granberg (1998) är dagens samhälle karriärinriktat och dagens föräldrar är stressade 

och saknar tid till barnen. Författaren menar då att förskolans vuxna ska ge barnen den tiden 

som föräldrarna inte hinner med. Öhman (2003) anser dock att det är en utmaning för 

pedagogerna i verksamheten att ge varje barn den tid de behöver och ska bli erbjudna. 

Författaren poängterar därför vikten av att varje pedagog har ett visst antal ansvarsbarn som 

denna pedagog ser särskilt åt och ser till att de får den tid för samtal som de behöver och vill. 

Öhman (2003) poängterar att utmaningen hos pedagogerna ökat genom att barngruppernas 

storlek ökar och därav blir det svårare att ha ett samspel med samtliga barn. Granberg (1998) 

poängterar i sin text att förskolan är en plats som är till för barnen och pedagogerna är där för 

deras skull. Samtidigt som de föregående författarna poängterar barnens rättigheter och 

pedagogens skyldigheter så betonar Ziehe (1993) konsekvenserna av det hela med fokus på 

pedagogerna. Ziehe (1993) poängterar den press som finns på dagens pedagoger. Han anser, 

liksom Emilsson (2008) framför i sin text, att pedagoger måste göra egna tolkningar och sätta 

sin egen prägel på pedagogiken eller undervisningen. Vilket skall ske både utifrån sig själv 

samt barnen eller eleverna. Detta samtidigt som det inte längre finns någon traditionell 

ämbetsauktoritet att stödja sig i. Detta menar Ziehe (1993) ökar risken för pedagoger och 

lärares mottaglighet för depression och psykosomatiska sjukdomar.  

2.5 Begränsningar för barns inflytande 
  
Markström (2005) fastslår att förskolans rutiner är starka och att pedagogerna i stor 

utsträckning kontrollerar barnen. På så sätt lämnas endast små möjligheter till barnen att ta 

egna initiativ i förskolan. Genom att ha en så kallad vuxenordning skapas det hinder till barns 

initiativ till att vara delaktiga i inflytande, vilket läroplanen inte stödjer. Enligt Arnér & 

Tellgren (2006) samt Halldén (2003) är det de vuxna som avgör hur och om barnens initiativ 

ska styra verksamheten. Enligt barnen själva är det ofta reglerna som stoppar deras initiativ, 

vilket blir en begränsning i deras utveckling. Emilson (2008) menar att pedagogernas 

tolkningar av styrdokument samt begrepp i detta dokument synliggörs i deras handlingar, 

vilket i sin tur visas i barns möjligheter och begränsningar till inflytande i verksamheten. För 
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att aktivt arbeta med barns inflytande i verksamheten är det viktigt att pedagogerna kan se 

förbi rutinmässiga regler och istället se situationen ur barnens perspektiv. Enligt Öhman 

(2003) borde regler i förskolan snarare handla om de grundläggande demokratiska 

värderingarna och enkla självklara regler. Emilson (2008) tar i sin text upp den studie, som 

utfördes av Charlotte Tullgren (2003), som visar att även leken är väl reglerad då den vuxne 

har möjlighet att styra bort barnet från en icke önskvärd lekhandling till en som anses vara 

mer eftersträvansvärd.  

Åberg & Lenz Taguchi (2005) poängterar vikten av att utvärdera och släppa föreställningen 

att vuxna äger all kunskap. Med den föreställningen menar författarna att det ej blir en 

nödvändighet för pedagogerna att ta in barns tankar i planeringen i verksamheten. Det är av 

vikt att varje pedagog gör en kontinuerlig utvärdering av sig själv och sitt arbete för att bli 

medveten och utveckla förskolan utifrån det förändringssamhälle vi lever i. Pape (2001) 

skriver om den tidigare oskrivna lagen om att barnen skulle ha respekt för de vuxna, det 

diskuterades dock aldrig om det skulle vara tvärtom. Mol (2009) menar att det är dags att 

kliva ner från de höga hästarna och istället börja kommunicera med barnen. Enligt Granberg 

(1998) skall förskolan vara utformad efter barnens villkor och samlingar ska ej omfattas av 

exempelvis tjat och tvång. Detta kan bidra till att barnen får en negativ inställning till hela 

situationen, vilket i sin tur bidrar till att de inte utvecklar sin nyfikenhet och förmåga att vara 

med och påverka. Mol (2009) poängterar även att pedagogerna ej skall ha ett starkt behov av 

att hålla fast barnen i det planerade, utan istället följa barnens initiativ och ta tillvara på 

barnens intressen. Det har visat sig att pedagogerna uppfattar detta som negativt och som ett 

misslyckande, vilket de inte borde göra. De ska då istället se barnen som kreativa. Likaså 

gäller det vid de tillfällen då barn inte vill delta i de planerade aktiviteterna utan istället vill 

vara ensamma. Öhman (2003) menar att det är av vikt för barnens utveckling att få dra sig 

tillbaka och ta en paus för att sedan delta i aktiviteter och vara social. Dock betonar Ziehe 

(1993), i text angående motivationsförskjutning, att dagens barn samt elever får chans att 

utveckla en lustprincip hos sig själva. Vilket även säkerligen till viss del hörde till tidigare 

elevers upplevelser. Han betonar att dagens barn har en stor möjlighet att själva välja vilka 

situationer som ger störst tillfredställelse, vilket bidrar till att de enkelt uppmärksammar vad 

de inte vill. Dock är det svårare för dem att uppmärksamma vad det är de vill, vilket skapar en 

undvikandets princip hos barnen. Detta innebär att de inte på samma sätt söker upp situationer 

som ger dem lust, utan oftare situationer som inte ger dem lust. I förskolan kan detta innebära 
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att barn ej stannar i en aktivitet utan konstant byter då det finns inslag som framkallar 

undvikandets princip.  

2.6 Sammanfattning 
 
Förskolan spelar stor roll för barnen, och Granberg (1998) menar att verksamheten finns till 

för deras skull. Barnkonventionen (1989) framför att det är en mänsklig rättighet att barn ska 

ha rätt till inflytande i verksamheten och Sverige har valt att följa denna konventions 

bestämmelser. Detta menar Öhman (2003) är en självklarhet som skall anpassas till barnets 

mognad och ålder, vilket även läroplanen (Lpfö98/10) poängterar i sina riktlinjer.  

Det har i en jämförelse av styrdokumenten för förskolan, Lpfö98 samt Lpfö98/10, visat sig att 

angående området barns inflytande finns ingen skillnad. Dock är det nytt att pedagoger skall 

följa upp och dokumentera barnens lärande vad gäller bland annat barns delaktighet och 

inflytande. Som följd och komplettering av delaktighet och inflytande menar Dewey 

(1916/1999) att det är av vikt att starta ett demokratiskt arbetsätt redan i de tidiga åldrarna. 

Även Arnér (2009) samt Öhman (2003) poängterar vikten av barns förståelse för demokrati, 

att de därmed görs uppmärksamma på sina rättigheter och skyldigheter.  För att barnen skall 

förstå ett demokratiskt förhållningssätt menar Åberg & Taguchi (2005) att det är 

pedagogernas ansvar att bjuda in barnen och tro på dem. Shiratzki (2002) poängterar att om 

någon har en rättighet så har någon annan en skyldighet, vilket i förskolan innebär att barns 

rättigheter bidrar till skyldigheter hos pedagogerna.  

Ziehe (1993) menar att den friställning som finns i dagens samhälle har bidragit till att barn 

kräver konstant bekräftelse på sina handlingar, vilken blir en slags skyldighet för 

pedagogerna. Detta eftersom det kulturellt friställda samhället medverkat till att barn kan få 

problem med sin identitetsutveckling. Samtidigt som Ziehe (1993) ser problematiken i 

identitetsproblemen menar Bauman (1998) att en varaktig identitet i dagens samhälle bör 

undvikas. Han poängterar dock även att denna frihet som finns kan bidra till en förlorad 

trygghet. Ziehe (1993) poängterar att den trygghet pedagoger tidigare haft genom en 

traditionell ämbetsauktoritet inte längre finns. De måste idag skapa sin egen prägel på 

pedagogiken, både utifrån sig själv och barnen. Det är idag av vikt att varje pedagog ständigt 

utvärderar sig själv i sitt arbete för att följa med i det samhället som ständigt står under 

förändring, vilket Åberg & Taguchi (2005) betonar vikten av.  
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Pape (2001) talar om den oskrivna lagen som tidigare fanns, vilken menade att barn skulle ha 

respekt för vuxna. Det var dock aldrig på tal om det skulle vara tvärtom. Mol (2009) menar att 

dagens förskola skall vara utformad efter barnens villkor och aktiviteter skall ej innebära tjat 

och tvång.  
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3. Problemprecisering 
 
Vi vill i denna studie undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet arbetar med barns 

inflytande och på vilket sätt inflytande är en del av förskolans vardag. Samt vilka möjligheter 

som ges till barnen att påverka sin egen vardag i den pedagogiska verksamheten. Vi vill även 

undersöka vilka möjligheter samt svårigheter pedagoger, på olika förskolor och i arbete med 

olika åldrar, ser i sin verksamhet.  
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4 Empirisk del 

4.1 Metod 

Genomförandet vi valt att använda oss av är intervju med semistrukturerad utformning 

(Denscombe, 2009). Med semistrukturerad intervju menar Denscombe (2009) att 

respondenten får möjlighet att utveckla sina synpunkter och ge mer utförliga svar om de 

ämnen som är i fokus. Vi får med denna metod möjlighet att ställa följdfrågor till de personer 

vi intervjuar, vilket vi ser som en fördel då vi kan få mer specifik information om just deras 

arbetssätt inom området än vad vi hade fått utav endast förbestämda frågor. Denscombe 

(2009) talar också om att intervjuer är ett bra sätt att arbeta för att få ut information, eftersom 

det sker i direktkontakt med respondenten och i samtycke av våra respondenter. Att 

undersökningen sker i ett samtycke av samtliga respondenter är något Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) förespråkar. 

4.2 Urval 
 
Vi har valt att göra undersökning på två olika förskolor i samma kommun för att se om de 

arbetar på liknande sätt eller om det är en skillnad. Båda verksamheterna har varit våra 

tidigare praktikplatser under vår utbildning, därför kände vi väl till pedagogerna och kände att 

detta kunde vara en fördel. Detta eftersom det skapar en trygghet hos både oss och våra 

respondenter. 

Granberg (1998) talar om att både förskollärare och barnskötare gör samma arbete, men att 

det är förskolläraren som har en mer fördjupad kunskaps utbildning inom pedagogiken och 

det ligger mer ansvar på förskolläraren i verksamheten. Av denna anledning har vi valt att 

göra ett subjektivt urval av våra respondenter, vilket innebär att de är handplockade utifrån att 

kunna ge mest värdefull data för oss att bearbeta (Denscombe, 2009).  

Vi kommer att undersöka hur två förskollärare på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 

ett till tre samt hur två förskollärare på tre till fem års avdelningar arbetar med just inflytande i 

verksamheten. Våra respondenter har alla utbildning för yrkesrollen och arbetar inom samma 

kommun, dock på olika förskolor inom olika rektorsområden.  
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4.3 Etiska överväganden 
 
I denna forskning har vi valt att låta förskolorna samt pedagogerna i de olika verksamheterna 

avidentifieras. Vi menar att om pedagogerna inte har möjlighet att vara anonyma och istället 

skall representera sin verksamhet kan det innebära att vi ej får de sanningsenliga svar vi är ute 

efter.  Detta kommer att förklaras både i brevet och innan vi börjar våra intervjuer. Det vi 

också kommer lägga stor vikt vid våra förklaringar angående deras anonymitet är att det 

endast är vi som skall lyssna på det inspelade materialet, och direkt efter vi använt oss utav 

det skall de raderas. I brevet (bilaga 1) samt innan intervjun kommer vi även förklara för våra 

respondenter att de har rätt till att avbryta pågående intervju, utan att de behöver förklara 

varför. Vi stödjer oss utav detta i Vetenskapsrådets (2002) utgåva angående forskningsetiska 

principer.  

4.4 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes i november 2012 och varade mellan fem minuter och sexton 

minuter. Vi valde att fördela oss på de olika förskolorna och göra enskilda intervjuer. Valet av 

detta berodde på att vi kände att ha en mot en är mer tryggt för respondenten.  Förskolorna 

delade vi upp sinsemellan och intervjuade vars en på vardera åldersavdelning. 

Vi tog kontakt med pedagogerna genom telefonkontakt och frågade om de ville vara med i vår 

undersökning och sedan bestämde vi datum och tid med dem där de fick möjlighet att själva 

komma med förslag på vad som passade deras verksamhet bäst. 

För att inte missa någon viktig information under intervjuernas gång valde vi inspelning som 

upptagningsmetod. På så sätt kunde vi lägga allt fokus på att lyssna och ställa följdfrågor och 

vi missade inte att anteckna något. Denscombe (2009) förespråkar denna metod av upptagning 

och menar att metoden medför närmast fullständig dokumentation. Som förberedelse till våra 

intervjuer skickade vi ut ett brev till samtliga respondenter (se bilaga 1). Detta för att 

pedagogerna själva skulle kunna sitta i lugn och ro och läsa igenom vad det är fokus på i vårt 

examensarbete. I detta brev förklarade vi hur intervjuerna var uppbyggda. Vi nämnde även att 

intervjun var frivillig att delta i och att de hade rätt till att avsluta om det skulle bli aktuellt.  

Som underlag hade vi ett frågeformulär med fyra huvudfrågor och tolv underfrågor, detta för 

att vi skulle få ut så pass mycket information som var möjligt angående vårt valda område (se 

bilaga 2). Anledningen till vårt val av underfrågor berodde på att vi hade områden som vi vill 
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belysa under intervjun och samtidigt låta våra respondenter utveckla sina synpunkter utifrån 

våra underfrågor, vilka möjligtvis kunde få olika ordningsföljd i våra intervjuer. Det som vi 

var noga med var att inte ställa några frågor där pedagogerna hade möjlighet att endast svara 

ja eller nej, utan vi ville ha utförliga svar utav dem. Våra respondenter fick möjlighet till att 

läsa igenom våra huvudfrågor innan vi startade inspelningsmaskinen för att de skulle vara 

insatta i vad som skulle diskusteras i större grad än vad informationen i brevet delgav. Vi 

ansåg att det på detta sätt var det lättare att föra en dialog med varandra, eftersom 

pedagogerna hade en liten aning om vad som väntade.  

4.5 Databearbetning 
 
Våra inspelade intervjuer transkriberades omgående efter slutförda intervjuer. De intervjuer vi 

enskilt genomförde blev även de vi transkriberade enskilt till liknande format, vilket 

Denscombe (2009) förespråkar som en punkt i förberedelser till analys. Under processen 

valdes fiktiva namn till de delaktiga pedagogerna i undersökning. Detta för att låta dem vara 

anonyma, vilket bestämdes från start att våra respondenter skulle vara. Vilket vi stödjer oss i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Vi kommer i resultatdelen benämna 

pedagogerna på ett till tre års avdelningar vid namnen Katarina och Annika samt på tre till 

fem års avdelningar vid namnen Ulla och Sofie. Katarina och Ulla arbetar inom samma 

rektorsområde och Annika och Sofie på ett annat rektorsområde.  

4.6 Litteratursökning 
 
För att vi skulle få en inblick i vad forskning som redan är gjord säger valde vi att läsa 

litteratur om bland annat barns inflytande innan genomförandet och förberedelser av 

intervjuer. Andra sökord vi valde att använda oss utav i urval av litteratur var identitet, social 

utveckling, barnkonventionen, barns rättigheter, förskola, demokrati samt delaktighet. 

Samtliga sökord var i sin tur kopplade till barn i åldrarna ett till fem år samt förskolan. Genom 

dessa sökord fick vi fram god litteratur som hjälpte oss att bli väl insatta i vårt valda område.  
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5. Analys & resultat 

5.1 Inledning 
Nedan kommer, vilket framkommit genom vår undersökning, vår kvalitativa analys samt 

resultat att presenteras. Vi kommer att belysa samtliga punkter som intervjun innefattade, där 

orden från pedagogerna är i fokus (Denscombe, 2009), och vår analys presenteras utifrån de 

olika åldergrupper som fanns representerade i våra respondenters verksamheter. Valet av att 

presentera på detta sätt beror på att vi vill tydliggöra detaljerna mellan åldersavdelningarna 

och se vilka möjligheter barnen i de olika åldrarna ges. Rubrikerna som förekommer i vår 

analys är framtagna ur vår empiriska undersökning, genom ord som uppkom kontinuerligt, 

med överstrykningspennor som hjälpmedel. Vilket Denscombe (2009) förespråkar. Detta för 

att tydliggöra för oss själva vilka specifika ord som kontinuerligt uppkom. Utifrån det 

granskade vi efter likheter och skillnader inom området. Vi presenterar här nedan vår analys 

följt av vårt resultat. 

 5.2 Barns rättigheter 

5.2.1 Åldrarna 1-3 
Katarina menar att det är viktigt att de som pedagoger har ögon och öron öppna för barnens 

tankar, men samtidigt visar att barnen inte alltid kan få som de vill. 

 
Jag tycker det är jätteviktigt att vi som pedagoger har ögon och 
öron öppna alltså för vad barnen vill. Dem kan ju inte få vad 
dem vill men alltså...(Katarina) 
 

Hon poängterar att det är av vikt att barnen har en egen intigritet och inte blir förlöjligade och 

att pedagogernas bemötande mot barnen har en stor betydelse då de skall vara barnens 

förebilder under deras tid i verksamheten. Liksom Katarina poängterar Annika att inget barn 

ska få diskrimineras, hon nämner även att alla barn har lika mycket rättigheter oavsett kön och 

bakgrund. Hon nämner också att alla barn har rätt till utveckling och utbildning samt rätt till 

en egen åsikt.  

5.2.2 Åldrarna 3-5 
Angående barns rättigheter menar Ulla att barns rättigheter är stort, och en grundpelare i 

verksamheten.  
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Vad ska man säga, har man läst barnkonventionen hela den, de 
har man inte riktigt ju. Men den bygger ju på, ja läroplanen 
bygger ju på den. Och i vår verksamhet så är det ju en 
grundpelare till det vi arbetar med kan man väl säga. Alltså det 
beror på barns rättigheter det är så stort. (Ulla)  
 

Hon menar att de som pedagoger som arbetar i verksamhet skall vara professionella och se 

vad som är rätt och fel för barns bästa. Ulla framför vikten av att se och skapa en identitet hos 

varje barn, vilket hon menar ligger till grund för deras framtida självkänsla. Hon ger svar att 

det viktigaste är att barnen blir sedda. Sofie framför barnens rättigheter som att de har rätt att 

känna sig trygga. Hon menar även att det är av vikt att de får rätt till stimulans och att 

utvecklas. Hon poängterar även att de har rätt till delaktighet i verksamheten och att de ska få 

lära sig i sin takt och att få leka. 

5.3 Barns inflytande i förskolan 

5.3.1 Åldrarna 1-3 
Både Katarina och Annika, vilka jobbar på olika förskolor med barn i de yngre åldrarna, 

menar att barnen har inflytande i förskolans verksamhet. Detta genom att de vuxna i 

verksamheten är lyhörda för vad barnen säger i exempelvis samlingar och observerar vad 

barnen intresserar sig för. Samtliga pedagoger menar att det förändrats sedan de började 

arbeta. Läroplanen har utvecklats och därmed menar pedagogerna att de är mer medvetna om 

vikten av att låta barnen vara med i bestämmande, och inte endast de vuxna. Katarina anser att 

arbetet blivit lättare eftersom barnens intressen blir tillgodosedda genom att pedagogerna är 

lyhörda och därmed visar barnen mer intressen för det planerade i verksamheten. Annika 

däremot menar att arbetet blivit svårare eftersom det är svårt på en småbarnsavdelning att veta 

vad alla barn intresserar sig av då en del barn mer flyter med. När vi frågade i vilka situationer 

barnen får ha inflytande skiljde det sig åt i svaren. Katarina poängterar att barnen i deras 

verksamhet är delaktiga genom bland annat ”veckans medhjälpare”. Detta innebär att barnen 

hjälper till vid mellanmålet. Det framkommer dock inte om barnen endast får direktiv om 

medverkan eller om de får ha inflytande över situationen. 
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Som jag sa innan i samlingen tillexempel, och tillexempel att 
man har veckans medhjälpare, att de hjälper till vid mellanmål. 
Man kan få in jättemycket där, kan du hämta två gafflar, hur 
många barn är vi, kan du räkna nu och kan du lägga det på 
bordet och kan du lägga det sidan om smöret. Så får man in hur 
mycket som helst där (Katarina)  

Katarina menar att delaktigheten på detta sätt skapar en god självbild genom att barnen också 

upplever att de kan. Annika menar att barnen på deras avdelning har inflytande i 

verksamheten genom deras projekt, vilket utgår från det barnen visat intresse för i den 

vardagliga verksamheten. Angående vilka situationer barnen inte får ha inflytande över svarar 

Annika att de försöker göra barnen delaktiga i de beslut som pedagogerna anser att barnen kan 

vara med och bestämma i. Katarina uppger att där säkerligen finns situationer där barnen inte 

har inflytande, dock kunde hon inte beskriva vilka det gällde.  

5.3.2 Åldrarna 3-5 
Genom intervjuer med Ulla och Sofie som arbetar på tre till femårsavdelningar fick vi svaren 

att de båda pedagogerna har mycket fokus på arbetet med att barnen skall få vara med och 

bestämma verksamhetens utformning. Ulla säger att det är viktigt att ofta fråga barnen vad de 

vill göra, detta för att visa barnen att de har en bestämmande rätt i verksamheten. Sofie menar 

att de är lyhörda för barnens intressen och skapar projekt utifrån det, vilka kan handla om 

exempelvis djur eller rymden och så vidare. Detta beroende på vad barnen visar intresse för. 

Hon ger även exempel på att barnen får vara med och bestämma vilka leksaker de ska köpa in 

och vart de ska gå när de ska på promenad. 

 
Ja… Vi försöker ju utgå från barnens intressen. Vi fångar upp 
det dem säger och det dem leker med och försöker arbeta i 
projekt utifrån det. Men också när det gäller att välja och göra… 
alltså… välja andra saker att göra. Kanske sånger eller var vi 
ska gå någonstans när vi ska gå iväg eller vad vi ska köpa in för 
leksaker och material och så. (Sofie) 

 
Enligt Ulla är det inställningen som ändrats och menar att hon idag tänker mer på att låta 
barnen ha inflytande än vad hon gjorde för några år sedan. Dock poängterar hon även 
läroplanen och att den ska finnas i ryggmärgen på pedagogerna.  
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Jag tänker nog mer på det idag, det är nog mycket med egen 
kunskap och förståelse för och hur barn de tänker. Sen har vi 
läroplanen, mycket man måste tänka på, ha den i ryggmärgen 
och tänka utifrån detta hela tiden. Det är ju det som är så viktigt. 
(Ulla) 

Sofie däremot menar att arbetet med barns inflytande ändrats kopiöst. Hon menar att fokus 

gått från att pedagogerna styrde hela verksamheten, vilket enligt henne begränsade barnens 

utveckling, till idag en större medvetenhet om barns rätt till inflytande. Svårigheten med 

arbetet med barns inflytande menar Ulla att det handlar om sunt förnuft, och att det som 

pedagog är viktigt att tänka att de är där för barnen och göra en så bra dag som möjligt för 

dem. Hon menar även att barnen inte kan gå och bestämma hela dagen, eftersom de då hade 

klättrat på väggarna. Däremot poängterar Sofie att det är en svårighet eftersom de vill ta 

hänsyn till alla barns intressen, vilket bidrar till många små projekt. Hon anser det vara svårt 

att gå vidare från dessa och få alla barn intresserade av samma sak och kunna skapa ett projekt 

som de fördjupar sig i. Sofie menar att de låter barnen ha inflytande i det mesta. Hon ger som 

exempel att de får välja vilka material de ska använda när de leker, vad de vill göra, ibland om 

de vill vara ute eller inne. Ulla anser att de låter barnen ha inflytande i både den fria leken och 

samlingen. Hon menar att verksamheten byggs på deras intressen och det därför är viktigt att 

låta de ha inflytande i mycket.  

Angående vilka situationer barnen inte får ha inflytande menar Ulla att i de situationer där det 

kan vara en fara för barnet är det viktigt att någon pedagog sätter stopp. Sofie menar att 

barnen inte får vara med och bestämma eller ändra de absoluta reglerna, där hon ger som 

exempel att ingen får slåss på förskolan. Hon menar även att om de utgår från barnens 

intressen så måste de som pedagoger styra det lite för att få in alla delar från läroplanen. 

5.4 Pedagogers flexibilitet 

5.4.1 Åldrarna 1-3  
De båda pedagogerna menar att det ofta händer att en planerad aktivitet får ändras under 

tidens gång. De påpekar att de under den planerade aktivtetens gång känner av hur barnen är 

och reagerar, därefter ändras aktiviteten till fördel för barnen. Annika nämner här att hon dock 

ej ser detta som ett misslyckande utan ett som en lyckad aktivitet där pedagogerna tar hänsyn 

till barnen. Katarina menar att de först gör en grovplanering och på deras enskilda planering 

går de sedan genom hur aktiviteten gick och hur den kan utvecklas så att verksamheten är 

anpassad efter barnens intressen. De båda pedagogerna hade en viss tveksamhet angående hur 
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de gör med barns olika viljor i planerade aktiviteter. De framför att det är en utmaning för 

dem som pedagoger och Katarina menar att de gör så gott som möjligt för att få in så mycket 

av barnens intressen. Annika menar att även om de släpper planeringen ibland och följer 

barnens idéer och intressen så handlar det mycket om att införliva rutiner med små barn. Hon 

framhäver att om det i en samling visar sig vara många barn som vill olika saker är det viktigt 

att visa att det är samlingen som gäller för tillfället, och hon anmärker även att de som ofta får 

sin vilja igenom är de barn som syns och hörs mest, tyvärr. 

Tyvärr är det väl de, eller om man nu ska säga tyvärr, men de 
som hörs och syns mest. Så är det ju. (Annika) 
 

 Angående vilka barn som blir tillgodosedda menar Katarina att de utvecklats i just detta 

område och nu mer ger mer uppmuntran åt de tysta barnen när de väl säger något, vilket 

resulterat i att de tysta barnen vågar ta för sig mer eftersom de noterar att deras idéer tas 

tillvara på.  

5.4.2 Åldrarna 3-5 
Sofie menar att de ofta ändrar en planerad aktivitet och istället tar in barnens intressen. Ulla 

poängterar samma sak och menar att det inte går att köra sitt eget race och att det är 

pedagogernas ansvar att göra det roligt för barnen.   

 

Ja det är ju det man måste ju kunna alltså ändra sig som 
pedagog. Du kan ju inte bara nej, köra ditt eget race. (Ulla)  

De båda pedagogerna menar att det inte är ett misslyckande att ändra en aktivitet efter barnens 

intressen, utan snarare att de lyckats. Angående arbetet med många olika viljor menar Sofie 

att deras lösning på det är att ha många olika små projekt, vilket nämndes tidigare. Hon 

poängterar att hon själv tycker det hela är väldigt krångligt angående att tillgodose alla barns 

intressen, därför har hon inget direkt svar på frågan. Ulla menar, angående vilka som kommer 

till tals, att det är svårt att tysta ett barn som pratar mycket. Samtidigt menar hon att det går att 

dra nytta utav, i arbetet med barn som har svårigheter med språket. Hon framför deras arbete 

med turtagning, vilket bidrar till att alla barn kommer till tals i gruppen. Det innebär att 

barnen sitter i ring och de får komma till tals en efter en, hon menar att det går runt ett varv 

och alla barn får göra sin röst hörd. Sofie framför att hon hoppas att alla barn anser att de får 

komma till tals och få sina intressen tillgodosedda genom de projekt de har.  
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De båda pedagogerna poängterar att det finns mycket tid till att ta tillvara på barns intressen 

under dagen. Dagen börjar då barnen kommer in och ställer skorna tills de tar sina skor och 

går hem. De menar att det inte endast skall vara en pedagogisk verksamhet, med exempelvis 

samling eller någon annan planerad aktivitet, mellan klockan tio och elva på förmiddagen.  

5.5 Pedagogers strategier för att ta reda på barns intressen  

5.5.1 Åldrarna 1-3 
Samtliga pedagoger poängterar vikten av att vara uppmärksamma på barns handlingar. 

Katarina menar att det är viktigt att vara observant både i den fria leken och i de planerade 

aktiviteterna. Detta genom att konstant ha öron och ögon öppna. Hon menar även att arbetet 

med pedagogisk dokumentation kan användas inom detta område där barns handlingar och 

intressen dokumenteras kontinuerligt i den vardagliga verksamheten. Annika menar att de kan 

notera vad barnen har för intresse för genom observation, och att föräldrarna kan vara till 

hjälp inom detta område för de barn som inte tydligt visar vad de tycker om. De båda 

pedagogerna menar att barnen i den fria leken själva får välja vad de ska leka med. Dock 

poängterar Katarina att de försöker utmana de barn som kanske lagt samma pussel tio gånger 

utan problem med ett svårare pussel. Samt att de försöker locka de barn som gärna håller sig i 

bakgrunden till en aktivitet genom att ställa frågor vad de vill göra eller leda dem in i någon 

aktivitet. 

  

I den fria leken försöker man ändå ha koll. Om Kalle har lagt 

samma pussel 10 gånger, att man lägger ett svårare till honom 

till exempel så att man ger utmaning. Och locka till dem här 

som inte gör någonting att man lockar in dem i någonting. 

(Katarina).  

Angående barnens valmöjlighet att vara passiva i aktiviteter eller fri lek menar båda 

pedagogerna att inga barn blir tvingade in i något de inte vill vara delaktiga i men att en del 

fokus läggs på de mer tillbakadragna barnen för att försöka locka dem att vara med. Annika 

anser att de låter barnen vara passiva i exempelvis samlingen, genom att låta de observera. 

Katarina menar att det är roligare att arbeta om barnen är intresserade av det som sker i 

verksamheten, och detta menar hon sker genom att barns intressen blir tillgodosedda. Enligt 

henne är det så vi som pedagoger skall arbeta. Annika menar att det är viktigt att låta alla barn 
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tycka till. I ett arbete med de yngre åldrarna är detta ett svårare område eftersom alla vill 

allting, och pedagogerna räcker ej till.  

5.5.2 Åldrarna 3-5 
Ulla menar att en av de viktigaste grundstenarna i att få reda på vad barnen vill göra är genom 

kommunikation med barnen. Hon poängterar att det inte endast går att kommunicera med de 

barn som behärskar språket, utan att kroppsspråket spelar en stor roll. Sofie svarar inte direkt 

på denna fråga men det går att utläsa från övriga frågor att observation och kommunikation är 

en viktig del i deras verksamhet för att se vad barnen intresserar sig för och vill göra. Sofie 

poängterar att barnens självvalda aktiviteter har en stor plats i verksamheten, dels genom att 

tillgodose vad de vill göra och även tillhandahålla material för deras aktivitet. Ulla beskriver 

att som pedagog är det lätt att styra bort barns självvalda aktivitet, om den inte följer 

verksamhetens regler, till en aktivitet som barnet är intresserat av i vanliga fall. Hon menar att 

även om aktiviteten inte är självvald så kan det skapas en positiv effekt, dock poängterar hon 

ett flertal gånger att det är emot hennes arbetssätt. 

Men om vi säger att de springer runt och så säger jag såhär ”kan 

du inte leka med tåget". ”Nej” säger han då. Men oftast vet jag 
om att barnet tycker om att leka med tåget. Och då är det för att 
komma ifrån det här springandet. Och barnet sätter sig och leker 
med tåget och jag säger du kan ta en kompis med. Och då har 
jag ju valt lite aktivitet. Jag tror det är nyttigt och viktigt för 
barnen att kunna sätta sig ner och göra någonting även om det 
inte är självvalt så kan det bli en positiv effekt. Ja det är lite 
emot mig själv när jag säger det men. (Ulla) 

 

Båda pedagogerna, liksom pedagogerna på avdelningarna för barn i ålder ett till tre, 

poängterar att de inte tvingar barnen till något som de inte vill medverka i. Ulla menar att de 

som pedagoger försöker hitta lösningar på problemet, vid till exempel matsituationer då 

barnet inte vill delta. De båda menar att det är accepterat att barnen observerar, och de båda 

hoppas att det leder till att barnen vill delta vid senare tillfälle. Ulla menar att detta kan handla 

om osäkerhet från barnen sida, vilket Sofie menar kan vara en mognadsfråga. Att låta barn 

komma till tals menar de båda pedagogerna att detta är mycket viktigt. Ulla anser att barnen 

har rätt att säga vad de tycker och tänker och vad de funderar över. Hon menar dock att de 

måste göra en avvägning vad barnen skall få bestämma i verksamheten. Ulla poängterar även 

vikten av att vi som pedagoger går ner på barnens nivå och ser barnen som individer. Sofie 
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drar en koppling från förr till nu och säger att förr formades alla barn ungefär likadant medan 

idag har barnen möjlighet att vara sig själva och utvecklas på vilket håll de vill. Enligt henne 

är det en jätte grej som hänt. 

5.6 Resultat 
  
Majoriteten av våra respondenter menar att det skett en förändring i arbetet mot barns 

inflytande sedan de började arbeta inom förskolan. Pedagogerna på småbarnsavdelningarna 

menar att läroplanen utvecklats och därmed har deras arbete utvecklats och deras medvetenhet 

har ökat om betydelsen av barns inflytande. Endast en av respondenterna anser att det endast 

är hon själv som blivit mer medveten och hennes egen inställning till barns inflytande har 

ändrats. Vi har själva studerat den gamla läroplanen Lpfö98 samt den reviderade versionen 

från 2010 och kan där se att det har blivit mer uppmärksammat om pedagogisk dokumentation 

och uppföljning. I den nu aktuella läroplanen (Lpfö98/10) skrivs det mycket inom barns 

inflytande och vikten av att deras tankar och idéer tas till vara på. Av denna anledning, anser 

vi, att våra respondenter blivit mer medvetna om hur de ska arbeta med barns inflytande, 

vilket de själva poängterar att de har.  

De medverkande respondenterna är samtliga överens om att barnen skall ha möjlighet till 

inflytande i verksamheten. Innebörden skiljer sig dock åt av vad respondenterna menar med 

inflytande. Vi kan se en skillnad mellan åldersavdelningarna när det gäller barnens möjlighet 

till inflytande då barnen på småbarnsavdelningarna får direkta direktiv om vad de ska göra 

och på vilket sätt de får vara delaktiga. Det framgår även att barnen på småbarnsavdelningar 

har inflytande genom pedagogernas observationer av deras intressen som skapar projekt. 

Barnen på avdelningarna med äldre barn har en större bestämmanderätt än de yngre barnen 

och fler möjligheter till inflytande i verksamheten. De äldre barnen är bland annat med som 

beslutsfattande i olika beslut som gäller inköp, aktivitetsval med mera samt har en egen stor 

frihet att välja vad de vill göra.  

Samtliga respondenter är eniga om att det är av vikt att barnens intressen blir tillgodosedda. 

De är även ense om att det ej är ett misslyckande om deras planerade aktiviteter ändras efter 

barnens intressen. Dock kan vi se en skillnad mellan de två respondenterna som arbetar med 

barn i de yngre åldrarna angående vilka barn som får sina intressen tillgodosedda. Medan en 

av respondenterna menar att det är de barn som är mest högljudda som får sina intressen 

tillgodosedda, menar den andra att de försöker uppmuntra och ge uppmärksamhet åt de tysta 



Frida Bjertner 
Emma Johansson  
AAU32L 

30 
 

barnen för att stärka deras självsäkerhet. Vi kan även se en skillnad på arbetssättet hos 

pedagogerna som arbetar med de äldre barnen, då den ena menar att lösningen på många 

viljor är att ha många olika små projekt igång riktade mot barnens olika intressen. Andra 

menar att deras lösning är turtagning som kan skapa förutsättningar för att samtliga barn 

kommer till tals. De är båda överens om att det finns mycket tid under dagen till att tillgodose 

barnens intressen och de är eniga om att det inte endast är mellan tio och elva, vid samling 

eller planerad aktivitet, detta skall ske. Samtliga respondenter är ense om att det är krångligt 

att arbeta med alla barns viljor och detta eftersom det finns så pass många olika viljor som de 

som pedagoger vill ta hänsyn till.  

Våra respondenter menar att verksamheten behöver ha vissa regler för att fungera. Därav 

menar våra respondenter, som representerar barn mot de äldre åldrarna, att det finns 

begränsningar för barns inflytande. De menar att förskolans absoluta regler ej får lov att 

ändras samt att situationer som kan utgöra en fara för barnen måste sättas stopp för. Dock 

nämnde inte våra respondenter som arbetar riktade mot de yngre åldrarna något om regler 

eller kunde ge exempel på situationer där barnen ej får ha inflytande. Däremot nämner en av 

våra respondenter på en avdelning med yngre barn att de i sitt arbete försöker sätta rutiner, 

som i senare skede, enligt oss, kommer utvecklas till regler.  
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7. Diskussion 
 
Markström (2005) menar att förskolans rutiner är starka och att pedagogerna har ett behov av 

att kontrollera barnen.  På så sätt lämnas endast små möjligheter till barnen att ta egna initiativ 

i förskolan. Genom att ha en så kallad vuxenordning skapas det ett hinder för barns 

delaktighet vilket leder till att barns initiativ begränsas. Vilket läroplanen inte stödjer. Det 

visade sig dock att våra respondenter visade på ett annat arbetssätt än det Markström (2005) 

nämner. Utifrån våra genomförda intervjuer kan vi utläsa att barn på samtliga förskolor och 

avdelningar ges stora möjligheter till att påverka sin dag i verksamheten. En av våra 

respondenter, Ulla, menar att hon lätt kan påverka barns självvalda aktivitet som enligt regler 

och rutiner inte är lämplig och möjligtvis en fara för barnen genom att leda in dem på det de 

vanligtvis är intresserade av. Dock menar Emilson (2008) att det är av vikt att i verksamheten 

se förbi rutinmässiga regler och försöka se situationen ur barnens perspektiv. Utifrån resultatet 

av vår undersökning visar det sig att samtliga respondenter visar förmåga på att se ur barnens 

synvinkel, vilket är en viktig egenskap som vi, som framtida pedagoger, vill ta efter. Även 

Tullgren (2003) talar om lekens begränsningar och menar att leken är väl reglerad och lätt kan 

styras av de vuxna i verksamheten. Ulla poängterar dock att detta är emot hennes arbetssätt 

eftersom hon i den resterande delen av intervjun poängterar vikten av barns inflytande i den 

dagliga verksamheten. Vi menar dock att det är pedagogens ansvar att styra bort barnen från 

det som kan vara en fara för dem, och liksom Ulla säger, även om inte aktiviteten är självvald 

kan den leda till en positiv utveckling.  

Under vår tid ute i verksamheter under utbildningens gång har vi uppfattat de allt större 

barngrupperna som ett hinder för pedagogernas interaktion med respektive barn. Vi har 

kunnat notera hur pedagogerna känner sig otillräckliga, vilket resulterat i att barnen inte får 

den uppmärksamhet vi känt att de egentligen kräver och behöver. Vi har noterat under våra 

genomförda verksamhetsförlagda utbildningar att barngruppernas storlek ökat nämnvärt under 

en tid. Vilket vi även funnit förstärkning i på skolverket (2011) genom pressmeddelande som 

publicerats. Pressmeddelandet visar på en ökning med tre procent av barngrupper med 21 

barn eller fler. Denna ökning har skett mellan 2003 och 2011, vilket var det året 

pressmeddelandet publicerades.  Detta har vi uppfattat som en begränsning för pedagogerna i 

deras pedagogiska arbete med bland annat barns inflytande. Våra respondenter poängterar i 

intervjuerna att det finns svårigheter att tillgodose alla barns intressen och att de försöker 

finna en metod som gör det möjligt. Öhman (2003) menar att det blir en allt större utmaning 
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för pedagogerna att ha ett samspel med samtliga barn, vilket enligt författaren är 

betydelsefullt för att stärka barns utveckling. Med denna vetskap har vi fått en negativ 

påverkan om vår roll som framtida pedagoger i förskolans verksamhet. Detta eftersom vi fått 

intryck av att vi ej kommer kunna känna oss tillräckliga för samtliga barn i verksamheten. 

Resultatet från denna studie visar dock att de allt större barngrupperna inte var något som 

pedagogerna såg som en begränsning. Istället för det svar vi nästintill förväntade oss svarade 

majoriteten av våra respondenter att arbetet med barns inflytande i förskolans verksamhet 

blivit enklare med hjälp av den nya läroplanens riktlinjer. Förskolans läroplan (Lpfö 98/10) 

nämner inom detta område bland annat att pedagogerna som arbetar i förskolan har en 

skyldighet att se till så att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga att vilja ta ansvar och ha 

inflytande i verksamheten. Vi menar att detta är en stor grundpelare i verksamhetens 

utformning för att barnen i framtiden skall vara väl insatta i sina rättigheter och skyldigheter. 

Vilka i framtiden för barnen kan vara att följa samhällets lagordningar samt veta sin rättighet 

att påverka och göra sin röst hörd. Liksom Shiratzki (2002) menar vi att om barnen har rätt till 

att bland annat vara delaktiga i verksamhetens utformning, vilket även en av våra 

respondenter påpekar, har vi som pedagoger en skyldighet att införliva detta i verksamheten. 

Då Sverige valt att följa barnkonventionens bestämmelser, ser vi det som en skyldighet som 

pedagog att veta vad denna innebär. Vi ser det också som en skyldighet att vara väl insatt i 

läroplanen, som till viss del utgår från barnkonventionen. Barnkonventionen (1989) talar 

främst om barns olika rättigheter. Vårt resultat visar att respondenternas svar går i linje med 

barnkonventionen samt läroplanen (Lpfö98/10). Barnkonventionen (1989) samt en av våra 

respondenter, Katarina, nämner att barnen skall ha en egen intigritet och inte bli förlöjligade 

av pedagogerna i verksamheten. Detta är något vi själva kunnat observera då vi varit ute i 

verksamheterna. Exempelvis då ett barn i samling inte är villig att delta i pedagogens 

planerade aktivitet och istället stör den planerande verksamheten. I många observerade 

situationer väljer pedagogen då att lägga en dräpande kommentar om barnet till resten av 

barngruppen. Dock nämner samtliga respondenter, samt Öhman (2003), att barnen skall 

kunna dra sig undan och istället för att medverka, endast observera den pågående aktiviteten. 

Eftersom förskolan skall arbeta mer med barns rätt till inflytande, anser vi att detta skall vara 

en självklar valbarhet för barnen som skall respekteras av samtliga pedagoger istället för att 

antingen tvingas att vara med eller utpekas som ”det svarta fåret”. 
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 Åberg & Taguchi (2005) och Öhman (2003) anser att det är pedagogens ansvar att stödja 

varje barns förmågor och intressen. På så sätt menar författarna att barnens olikheter syns och 

barnen ges möjlighet att använda sig utav varandras olikheter.  

En av våra respondenter talade mycket om de barn som är talförda och att det kan vara en 

tillgång för de barn som inte pratar speciellt mycket. Detta kan exempelvis vara till hjälp för 

de barn som inte har språket som tillgång. Genom interaktion med ett exempelvis talfört barn 

kan det bidra till delaktighet av det mer tillbakadragna barnet i framtiden, vilket vår 

respondent poängterar. Även Ziehe (1993) talar om den bekräftelse och uppmärksamhet som 

dagens barn nästintill blivit beroende utav. Dagens barn tycks behöva alltmer bekräftelse på 

allt de gör, vilket enligt Ziehe (1993) troligtvis beror på den kulturella friställningen. Medan 

Bauman (1998, refererad i Orlenius, 2001) menar att det kan bero på den förlorade tryggheten 

då samhällets ideal är i konstant förändring. Tidigare fanns det, enligt oss, en syn på barn om 

hur de skulle vara och inte vara medan barnen idag har en friare tygel och har fler möjligheter 

till att påverka allt som rör deras liv. Detta är även något en av våra respondenter, Sofie, har 

haft funderingar kring. Hon menar att förskolans verksamhet tidigare har försökt forma alla 

lika, medan förskolan idag vill att alla ska bli olika individer med en trygghet i sin egen 

identitet. Vi kan dock se en problematik i att barn idag kräver en stor bekräftelse. Detta 

eftersom, liksom vi nämnde tidigare, barngruppernas storlek ökar vilket leder till en press på 

pedagoger som leder till en risk för depressioner inom yrket, vilket Ziehe (1993) poängterar. 

Vi anser att genom det samhälle vi lever i som ständigt utvecklas och förändras ökar även 

kraven på förskolans pedagoger. Granberg (1998) har som åsikt att pedagoger ska och kunna 

släppa sina planeringar och istället följa barns initiativ och intresse. Hon poängterar också att 

pedagogerna uppfattar detta som negativt och ser på sitt arbete som ett misslyckande. Denna 

studie visar att våra respondenter menar tvärtom, att det är ett tecken på att förskolan har 

lyckats i sitt uppdrag när pedagogerna släpper in barnens idéer och tankar. Vi relaterar själva 

till detta då vi i början av vår utbildning kunde känna att våra aktiviteter blev misslyckade när 

det inte blev som vi planerat. Dock har detta ändrats till att vi idag inte alls känner på detta 

sätt. Istället kan vi relatera till respondenternas svar och känner som de att det blir ett 

lyckande istället. Detta eftersom barnens intressen möjliggörs och tas tillvara på, och att det vi 

som pedagoger har planerat kan tas upp vid ett annat tillfälle.  

Barnkonventionen (1989) har olika principer som ska följas. Några utav dem är att alla barn 

har rätt att få göra sin röst hörd samt att deras åsikter ska tas hänsyn till (DS 2003:46). De 
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nämner att barn inte endast ska komma till tals, utan deras åsikter skall även uppmärksammas 

och att det är en skyldighet de vuxna har att arbeta med detta. Våra respondenter menade 

också att det är viktigt att vara närvarande under dagen, att de har ögon och öron öppna. De 

menar att på detta sätt blir de medvetna om vad barnen intresserar sig för och kan planera 

samt arbeta utifrån dessa intressen. Vi anser att det blir av allt större vikt att barnen får rätt att 

påverka sin egen dag i förskolans verksamhet. Vi har under våra verksamhetförlagda timmar 

kunnat uppmärksamma att en del barn är på förskolan fler timmar om dagen än vad en normal 

arbetsdag omfattar, vilket gör det mer aktuellt för barnen att få påverka verksamhetens 

utformning. Granberg (1998) menar att barnens utökade timmar på förskolan beror på att 

dagens samhälle är mer karriärinriktat, vilket vi anser överensstämmer med det vi 

uppmärksammat.  

Enligt Öhman (2003) kan det krävas för en del barn att få dra sig tillbaka i lugn och ro för att 

sedan vara kapabla till att delta i sociala aktiviteter, vilket en stor del av förskolans 

verksamhet byggs på. Av vikt är att det finns en plats på förskolan där barnen har möjlighet 

att dra sig undan och vara i lugn och ro. Precis som vi behöver vår rast under en arbetsdag är 

barnen i behov av att kunna vara en stund för sig själva, vilka våra samtliga respondenter är 

överrens om att det finns möjlighet för barnen att vara. Att tänka på, i alla lägen, är att 

förskolan är en plats som finns till för barnens skull. Det är för dem vi som pedagoger finns 

där, i ett arbete med utgångspunkt i styrdokument (Lpfö98/10) och barnkonventionen (1989).  
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8. Sammanfattning 
 
Vår fråga angående om hur barns inflytande möjliggörs i förskolans verksamhet har vi kunnat 

få besvarad genom de intervjuer vi genomfört. Vi har intervjuat fyra förskollärare verksamma 

inom åldrarna noll till sex år, två arbetande med de yngre åldrarna samt två arbetande med de 

äldre åldrarna. Vi har i vår studie kommit fram till att samtliga intervjuade respondenter 

arbetar med barns inflytande och det genomsyrar samtliga verksamheter. Det har i vår studie 

framkommit, liksom Emilson (2008) poängterar, att begreppet inflytande tolkas på olika sätt 

och införlivas i verksamheterna på olika sätt.  Detta då vi kunnat utläsa att arbetet med 

inflytande med äldre barn handlar mer om beslutsfattande och möjlighet till delaktighet i 

utformningen av verksamheten än i arbetet med de yngre barnen. I arbetet med de yngre 

barnen visar det sig att inflytande finns i verksamheten genom att pedagogerna skapar 

aktiviteter utifrån deras observationer i barngruppen. De yngre barnen får även vara delaktiga 

genom direktiv från pedagoger. Att pedagogernas arbete inom området inflytande, i de olika 

åldergrupperna, skiljer sig åt är en skillnad som Öhman (2003) framför vikten av. Detta då 

området, även enligt läroplanen (Lpfö98/10), skall anpassas till barnens mognad och ålder. 

Att barngruppernas storlek ökat, vilket framkommer av både Öhman (2003) samt Skolverket 

(2011), ser våra respondenter inte som något hinder i sitt arbete med barns inflytande. Dock 

nämner våra respondenter att det är en svårighet att se till alla barns intressen och idéer. Detta 

är enligt Ziehe (1993) en av de påfrestningar som finns hos pedagoger, skapad av det 

postmoderna samhället, som kan orsaka en ökad mottaglighet för bland annat depression. 

Ziehe (1993) menar att barn idag är i ett beroende av bekräftelse då vi lever i ett kulturellt 

friställt samhälle, vilket är en påfrestning för pedagoger. Våra respondenter nämner dock 

inget om detta. En av våra respondenter nämner att det är en jätte grej som hänt, då alla barn 

får möjlighet att utvecklas på sitt håll. Hon menar att förskolans verksamhet tidigare formade 

alla barn lika då verksamheten var styrd av de vuxna. Våra respondenter poängterar att de 

uppskattar läroplanens revidering inom området barns inflytande, vilket de ser som 

underlättande och utvecklande i sitt arbete med barn i förskolans verksamhet.  

8.1 Fortsatt forskning 
 
Vid en fortsatt forskning inom vårt valda område angående barns inflytande i förskolans 

verksamhet anser vi att barnen skulle kunna inkluderas. Detta skulle då ske genom intervjuer, 

vilket skulle ge oss en inblick i hur barnen uppfattar deras möjligheter och begränsningar i 
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inflytande i verksamheten. Samt om de ser det på samma sätt som pedagogerna uttrycker sig. 

Ännu en metod för att undersöka hur och då också om pedagoger arbetar med barns 

inflytande skulle kunna vara observationer i verksamheten. På så sätt skulle vi få reda på om 

pedagogerna arbetar med barns inflytande och intressen likt de poängterar i våra genomförda 

intervjuer, om resultatet från våra intervjuer i verkligheten införlivas i verksamheterna.  
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9.2 Bilaga 1  
Hej! 

 

Vi är två förskollärare studenter från Högskolan Kristianstad som skriver examensarbete inom 

ramen för lärarutbildningen. Syftet med vår vetenskapliga undersökning är att undersöka hur 

pedagoger arbetar med barns inflytande ute i dagens verksamheter, och på vilket sätt de 

arbetar med att göra barnen delaktiga i verksamhetens utformning. Det vi vill undersöka med 

denna studie är att se hur mycket pedagogerna arbetar med just detta och höra deras 

synpunkter angående området. Anledningen till valet av detta område beror på att vi vill bli 

mer kompetenta inom området.  

Ditt deltagande är frivilligt och om du känner under intervjun att du vill avbryta är detta 

acceptabelt och det behövs ingen förklaring till varför du väljer att avbryta.  

Du kommer att vara anonym i vårt examensarbete, vilket innebär att vi kommer ändra namn 

på både dig och förskolan du arbetar på. På så sätt finns det ingen möjlighet att resultaten kan 

kopplas till dig och din arbetsplats. Efter sammanställningen av svaren kommer samtliga 

uppgifter att raderas.  

Vi kommer genomföra denna studie genom intervjuer där vi spelar in konversationen. På 

detta sätt kan vi enkelt ställa följdfrågor utan att bli uppehållna av att anteckna och vi missar 

ingen viktig information under vårt antecknande.  

 

Du kan nå oss på dessa nummer om det skulle dyka upp några frågor.  

Frida Bjertner 076 xxx xx xx 

Emma Johansson 073 xxx xx xx 
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9.3 Bilaga 2 
    Intervjufrågor till förskollärare 

-  Hur arbetar du med barns inflytande i förskolan? 

- Har det förändrats sedan du började arbeta? 

- Har det blivit mer fokus på detta? 

- Vad har fokus gått från? 

- Har det blivit svårare att arbeta med detta? 

- I vilka situationer låter ni barnen ha inflytande? 

- Varför just dem? 

- I vilka situationer låter ni inte dem ha inflytande? 

- Varför just dem? 

 

 

- Ändrar du en planerad aktivitet och tar in barns intresse istället? 

- Hur gör man med olika många viljor? 

- Vilka kommer till tals och får sina intressen tillgodosedda? 

 

- Hur gör ni rent konkret för att få reda på vad barnen vill göra? 

- Hur ger ni utrymme för självvald aktivitet respektive självvald passivitet? 

- Vad betyder det, för dig, att låta barn komma till tals och att få göra sin röst hörd? 

 

- Hur ser du på barns rättigheter? 

 

 

 

 


