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Abstract 

The purpose of this study is to examine and compare preschool teachers’ perceptions 

considering children’s influence in preschool-class respectively to preschool, as well as 

perceptions of how they work to give the children actual influence. 

 

The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews with five preschool teachers 

in preschool-class and two preschool teachers in preschool have been conducted. 

 

The study’s main conclusion is that preschool teachers are of the opinion that the environment 

is adjusted in order to give the children influence, and, according to the analysis, this takes 

place in preschool to a greater extent than in preschool-class. According to the preschool 

teachers, the children in preschool-class only have a limited influence on subject orientated 

lessons and slightly more influence on play times that are included in the daily schedule. In 

preschool, the preschool teachers say that the play times take place during more consistent 

occasions during the day. According to what preschool teachers are saying, the preschool-

class is working more with teaching children to take responsibility and adapt to the group and 

rules than in preschool, also working more with learning democratic principles. The preschool 

teachers are also of the opinion that children, both in preschool and preschool-class, 

sometimes are given to much influence. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i förskoleklass respektive förskola, samt uppfattningar om hur de arbetar för att ge 

barnen ett reellt inflytande.  

Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem 

förskollärare i förskoleklass och två förskollärare i förskola.   

Studiens huvudresultat är att förskollärare menar att miljön anpassas för att ge barnen 

inflytande, och enligt analysen sker detta i större utsträckning i förskolan jämfört med i 

förskoleklassen. Enligt förskollärarna har barnen i förskoleklassen endast ett begränsat 

inflytande över ämnesinriktade arbetspass och något större inflytande över lekstunder som 

ingår i dagsschemat. I förskolan menar förskollärarna att lekstunderna pågår under mer 

sammanhängande tider under dagen. I enlighet med det förskollärarna säger arbetar 

förskoleklassen mer än i förskolan med att lära barnen ta ansvar och anpassa sig efter gruppen 

och regler, samt mer med att lära sig demokratiska principer. Förskollärarna menar också att 

barn i både förskola och förskoleklass ibland ges för mycket inflytande. 
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Inledning 
 

”Förskolan vilar på demokratins grund” (Skolverket, 2016a s.4). Detta är den första meningen 

i förskolans läroplan. Ett av förskolans många viktiga uppdrag är att arbeta med demokrati. 

Avsikten är att förmedla demokratiska värderingar och väcka barnens intresse att så 

småningom delta i samhällslivet. En viktig beståndsdel i att ingå i ett demokratiskt samhälle 

och vara en aktiv samhällsmedborgare är att ha inflytande. Barns inflytande finns som ett eget 

avsnitt i läroplanen. Här beskrivs bland annat att barnen ska få möjligheter att påverka sin 

situation, ta ansvar och uttrycka sina åsikter och de ska även få delta i demokratiskt 

beslutsfattande. "Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll." (Skolverket, 2016a s.12). 

Barns rätt till inflytande över sin situation är ett ämne som lyfts i FN:s konvention om barnets 

mänskliga rättigheter. I artikel 12 står det att: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad” (UNICEF Sverige, 2009 s.18).  

Artikeln i Barnkonventionen handlar om att vuxna ska lyssna på barnen och ge dem 

inflytande. Barnen kan naturligtvis inte få göra som de vill i alla situationer, 

Barnkonventionen anger att mängden inflytande handlar om barnets ålder och mognad och 

ibland är det bra för barn att slippa ha inflytande (Gustafsson, 2011). Gustafsson menar att för 

att kunna avgöra när barn ska ha inflytande eller inte behöver vi ha principen om barnets bästa 

i åtanke. I Barnkonventionen beskrivs vikten av att se till barnets bästa i alla situationer på 

följande sätt: 

Vid åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i första 

rummet (UNICEF Sverige, 2009 s.14). 

Denna princip definierar Gustafsson som grundbulten i hela barnkonventionen. Som pedagog, 

tänker jag att det alltid gäller att ha Barnkonventionen och ”barnens bästa” i ryggen, när det 

gäller såväl stora som små situationer på förskolan. 

Jag är intresserad av att undersöka hur det reella inflytandet skapas i förskolan och hur det ges 

barnen. Något jag vill titta närmare på i denna uppsats är om det händer något med barns 

reella inflytande i övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Vikten av att undersöka detta är att en av grundtankarna med förskoleklassen är att den ska 

fungera som en bro mellan förskolan och skolan (Lumholdt, 2015). Barnen har under ett års 

tid möjlighet att förbereda sig inför skolstarten. Förberedelsen sker genom att barnen vistas i 

skolans miljö och får förberedande kunskaper om läsning, skrivning och andra 

ämnesområden. Samtidigt ska förskolans pedagogik influera och berika skolans undervisning 

i förskoleklassen genom lustfyllt och lekfullt lärande (Ackesjö, 2014). Barnens vilja och lust 

att lära ska betonas i förskoleklassen (Lumholdt, 2015). Det är skolans läroplan, avsnitt 1 och 

2 som styr verksamheten i förskoleklassen, och sedan 2016 har förskoleklassen även fått ett 

eget avsnitt i skolans läroplan (Skolverket, 2016b, avsnitt 3). Barnens rätt till inflytande 

återkommer i skolans läroplan formulerat som: 



 

2 

Läraren ska… svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad 

(Skolverket, 2016b s 15).  

Formuleringarna i skolans och förskolans läroplaner liknar varandra, men en skillnad är det 

som handlar om ålder och mognad. I förskolans läroplan finns ingen formulering som rör ål-

der och mognad när det gäller att ge barnen inflytande (Skolverket, 2016a). Förskoleklassbar-

nen är yngst i skolans värld, men innan de började i förskoleklass var de äldst i förskolan. I 

min studie vill jag resonera kring frågor som rör barnens inflytande, i förskoleklass och i för-

skola. Jag vill försöka ta reda på om det finns skillnader mellan hur förskollärarna tänker gäl-

lande barns inflytande i förskoleklass respektive förskola. Möjligen är det så att man arbetar 

på olika sätt med inflytande och det demokratiska uppdraget i förskoleklass jämfört med hur 

man arbetar med det i förskolan. Detta skulle i så fall innebära att förskollärare skulle kunna 

lära av varandra när det gäller att ge barnen ett reellt inflytande i dessa två pedagogiska prak-

tiker. Med den nuvarande förskollärarutbildningen får man behörighet att arbeta i båda dessa 

skolformer. 

Resonemanget har lett mig fram till denna studies syfte, där min övergripande förhoppning är 

att vi kan lära oss något om inflytande genom att undersöka hur man arbetar med barns infly-

tande i förskoleklass respektive förskola. Detta kan utveckla vår förståelse kring hur förskollä-

rare praktiskt arbetar för att skapa reellt inflytande. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i förskoleklass respektive förskola, samt uppfattningar om hur de arbetar för att ge 

barnen ett reellt inflytande.  

 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet har följande frågeställningar valts: 

 På vilka sätt uppfattar förskollärare att de arbetar med att ge barnen inflytande? 

 Hur uppfattar förskollärare att barnen har inflytande? 

 Vad uppfattar förskollärare begränsar barns inflytande? 

 På vilka sätt uppfattar förskollärare att de arbetar med att utveckla demokrati? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Det finns forskning som belyser barns övergångar mellan olika skolformer, se till exempel 

Ackesjö (2014) och Lago (2014). Det finns även en mängd forskning som belyser barns del-

aktighet, inflytande och arbetet med demokrati i förskolan, se till exempel Melin (2013), 

Ribaeus (2014) och Westlund (2011). Däremot har jag inte funnit någon tidigare forskning 

som belyser vad som händer med barns inflytande i övergångarna, inte heller vilka skillnader 

och likheter det finns i hur man arbetar med barns inflytande och det demokratiska uppdraget 

i förskola och förskoleklass. Begreppen inflytande, delaktighet och demokrati kan förstås på 

olika sätt, nedan presenterar jag några olika sätt att resonera kring dessa begrepp. Därefter 

kommer jag att knyta an till tidigare forskning som resonerar kring barns möjligheter till in-

flytande och slutligen kommer jag att ta upp tidigare forskning kring övergångar. Forsknings- 

och litteraturgenomgången avslutas med de teoretiska utgångspunkterna för denna studie.  

 

Begreppen inflytande, delaktighet och demokrati i 
förskolans kontext 

Begreppen inflytande och delaktighet används ofta synonymt, och dessa begrepp kan 

definieras på flera olika sätt. Arnér (2009) väljer att inte se dem som synonyma. Begreppet 

inflytande definierar Arnér som att ge barn möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt 

sätt. Begreppet delaktighet betyder mer att barnen får ta del av något som redan är bestämt, 

medan inflytande har en tydligare riktning. (Arnér, 2009). 

Johannesen och Sandvik (2009) har likande tankegångar som Arnér. De använder det norska 

ordet medvirkning, som översätts med både delaktighet och inflytande. De menar att det 

handlar om barns rätt att bli hörda på samma sätt som andra medborgare i samhället. Det 

norska begreppet medvirkning hör ihop med demokrati och handlar inte bara om att få 

bestämma, utan också om att de som ingår i förskolekontexten är en del av en gemenskap och 

där behöver man visa respekt för varandra, låta alla vara med och få finnas där på sina villkor, 

oavsett vilka åsikter eller vilken inställning man har. Delaktighet och inflytande bör enligt 

detta synsätt inte uppfattas som en motsättning till hänsynen till gruppen. Enligt Johannesen 

och Sandvik är alltså delaktighet och inflytande mer än diskussioner om vad, när och hur 

mycket barnen ska få bestämma. Det handlar lika mycket om ett förhållningssätt och vår syn 

på barnen som subjekt eller objekt. Att se på barnen som subjekt innebär att se att barnet har 

ett okränkbart värde och att ha en tro på att barnet bäst känner sin egen upplevelse. Detta är 

lättare att ansluta sig till på ett ideologiskt plan än att realisera i praktiken. (Johannesen & 

Sandvik, 2009). Mer om detta under rubriken barns möjligheter till inflytande. 

Begreppen inflytande och delaktighet har alltså med demokrati att göra. De handlar om att 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt och finnas i en gemenskap, och delaktighet är en något 

lägre ”grad” av inflytande. Så här förstår Arnér (2009) och Johannesen och Sandvik (2009) 

begreppen och det är något jag kan använda mig av när jag diskuterar förskollärares 

uppfattningar om reellt inflytande. 

 

Begreppet delaktighet kan ha många olika betydelser, detta konstaterar även Melin (2013). 

Melin undersöker i sin avhandling barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet och delar 

in forskningen om barns delaktighet i tre olika perspektiv: 
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”Barns delaktighet i rollen som medborgare”. Detta perspektiv har fokus på barns rättigheter 

som skrivs fram i bland annat Barnkonventionen och handlar om att barn ska vara delaktiga i 

beslut om det samhälle de ingår i. Barn är potentiella medborgare och bör därför vara 

delaktiga i och ha inflytande över samhällsbeslut, så kallade offentliga beslut. 

”Barns delaktighet i kontrollen av det egna livet”. Även detta perspektiv har utgångspunkter i 

barns rättigheter men handlar mer om så kallade personliga beslut, att barn ska vara delaktiga 

i beslut som påverkar dem själva. Detta ger barn upplevelse av inflytande över sådant som 

berör deras liv. 

”Barns delaktighet i sitt vardagsliv”. Här handlar det mer om så kallad existentiell delaktighet, 

att få vara tillhörig, att vår samvaro med andra är nödvändig för vår överlevnad och skapar 

mening i tillvaron. Detta perspektiv delar Melin upp i individuell delaktighet – en individs 

engagemang i olika situationer, som ger barnet upplevelse av att behärska situationen, och 

social delaktighet – barns delaktighet i aktiviteter tillsammans med andra, som ger upplevelse 

av gemenskap och tillhörighet. Det är detta perspektiv som Melin fokuserar på i sin 

avhandling. 

Perspektiven ”barns delaktighet i kontrollen av det egna livet” och ”barns delaktighet i sitt 

vardagsliv” ligger nära den förståelse av inflytande jag vill använda mig av och jag uppfattar 

dem som användbara i diskussionen av resultatet. Melins uppdelningar av barns delaktighet 

kan förstås som olika former eller delar av inflytande, som var för sig inte räcker för att uppnå 

läroplanens formuleringar om inflytande. Särskilt det två sista formerna ”Barns delaktighet i 

kontrollen av det egna livet” och ”Barns delaktighet i sitt vardagsliv” behöver tillgodoses i 

förskolan för att läroplanens formuleringar om inflytande ska uppfyllas. 

 

1Begreppet inflytande kan beskrivas som de möjligheter som barnen har att påverka sina liv 

på förskolan (Ribaeus, 2014). Ribaeus tar i sin avhandling ett bredare grepp på vad demokrati 

och demokratiutbildning i förskolan kan vara och hon menar att inflytande är en viktig aspekt 

av demokrati.  Hon stöder sig på Biestas och Deweys teorier när hon beskriver demokrati. Vi-

dare förhåller hon sig till Dahl när hon skriver att demokrati kan beskrivas som både en be-

slutsform, det vill säga folkets styre och att folkets styrs, detta är den vanligaste definitionen 

av begreppet. Det kan också beskrivas som en livsform, det vill säga som en social gemen-

skap där man bygger upp och utvecklar det samhälle man lever i. Denna senare beskrivning 

kopplar Ribaeus till Deweys tankar, som går ut på att demokrati är en social gemenskap där 

människorna tillsammans utvecklar samhället. För att detta ska kunna ske är utbildning en av-

görande faktor. I en demokrati kan alla människor ses som subjekt. Ett syfte med utbildning är 

att jämte till exempel att lära sig läsa och skriva utbilda demokratiska medborgare. Utbildning 

och demokrati hör alltså ihop. Ett av förskollärarnas uppdrag är enligt Ribaeus att fostra och 

utbilda barnen till demokratiska medborgare. Det är en förberedelse för livet och handlar både 

om viktiga kunskaper och om viktiga förmågor som barnen behöver i samhället. Ribaeus tar 

även upp synen på barn som rättighetsbärare och innehavare av agens och med möjligheter till 

delaktighet och inflytande i förskolan som ett perspektiv. Hon tar här stöd i bl.a. Corsaros 

idéer om att barn är agenter både i sin egen och i samhällets utveckling. Hon tar upp rättig-

hetsbegreppet som något som består av inflytande och delaktighet och menar att det hör sam-

man med demokratibegreppet. Barn har enligt Barnkonventionen rätt att bli lyssnade på, att 

                                                 
1Delar av kommande stycke examinerades som ett PM inför detta examensarbete i mars 2017. 
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uttrycka åsikter och att fatta beslut om sådant som berör dem själva. Detta blir ibland inte 

verklighet eftersom vuxna inte tar barnens perspektiv på fullt allvar (Ribaeus, 2014). 

 

Även Westlund (2011) har demokratin som utgångspunkt i sin licentiatuppsats om pedagogers 

arbete med barns inflytande. Hon gör en demokratididaktisk studie, vilket innebär att hon 

undersöker hur pedagoger arbetar för att skapa förutsättningar för barnen att utöva demokrati i 

förskolan. Inflytandet är i fokus i Westlunds studie, inflytande är något som hon ser som en 

specifik aspekt av demokrati och en central del av hur man arbetar med demokrati i förskolan. 

På ett liknande sätt som Ribaeus (2014) beskriver Westlund att demokratiuppdraget i 

förskolan består av två delar. Det ena handlar om att förskolan ska förmedla de grundläggande 

demokratiska värdena som en förberedelse för framtida deltagande i samhällslivet. Detta går 

att jämföras med Ribaeus (2014) beskrivning av demokrati som beslutsform. Det andra 

handlar om skapande av demokratiska relationer här och nu, att barnen ska få en förståelse för 

vad demokrati innebär, till exempel genom att utveckla sin vilja att vara delaktiga och ta 

ansvar (Westlund, 2011). Detta sistnämnda ligger nära Ribaeus (2014) beskrivning av 

demokrati som livsform. Om inflytande ses som en aspekt av demokrati och om 

demokratiuppdraget beskrivs som både beslutsform och livsform är något som kommer att 

undersökas i denna studie. 

I litteraturgenomgången av begreppen inflytande, delaktighet och demokrati blir det tydligt att 

dessa begrepp hänger ihop, men att de kan förstås på lite olika sätt. Jag kommer att använda 

begreppen i diskussionen av mitt resultat och då även diskutera deras innebörder i relation till 

hur förskollärarna uttalar sig om barns inflytande. 

 

Barns möjligheter till inflytande 

Arnér (2009) menar att för att barn i förskolan ska få ett reellt inflytande behöver pedagogerna 

rikta stor uppmärksamhet på barnens intressen, erfarenheter, idéer och initiativ. Barnens 

behov, intressen och initiativ ska ligga till grund för miljöns utformning och verksamhetens 

planering. Även om man gjort en planering ska man vara beredd att ändra den för att den ännu 

bättre ska möta barns intressen och på så sätt ge dem mer inflytande (Arnér, 2009). Barnens 

perspektiv behöver tas på allvar och handlar till stor del om förskollärarnas förhållningssätt, 

hur de ger barnen utrymme och röst. 

Det är de vuxna som har det formella ansvaret för verksamheten i förskolan. Samtidigt 

förväntas alla samspela och respektera varandra. Barn och vuxna förväntas få vara med och 

påverka det som händer i verksamheten genom att delta med sina uttryck och åsikter 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Detta betyder att vuxna måste vara lyhörda för barnens 

uttryck och åsikter, vidare måste de vuxna låta dem påverka situationen. Alla som deltar i 

verksamheten kan inte alltid få sin vilja igenom, men varje enskilt barn behöver 

uppmärksamhet samt ges utrymme att säga och ge uttryck för sina åsikter och intentioner. 

Delaktighet och inflytande har med etik att göra. Som förskollärare betyder detta att vi har ett 

etiskt ansvar för barnen. I det etiska ansvaret ingår att möta varje barn som subjekt skriver 

Johannesen och Sandvik (2009). Att möta barnen som subjekt innebär att vi bör tänka att 

barnen är tillräckliga som de är, de behöver inte bli något de inte är och deras upplevelse av 

tillvaron är lika ”rätt” som någon annans. Det innebär att vi vuxna har ett ansvar att vara 

öppna för och låta oss påverkas av barnen, och att inte försöka få dem att bli helt som oss 

vuxna. Vi som förskollärare behöver släppa kontrollen och vara uppmärksamma på vad 



 

6 

barnen vill förmedla och försöka förstå vad de tycker och tänker. Den som är vuxen behöver 

också vara medveten om den makt han eller hon har och att den makten påverkar barnens 

möjligheter till delaktighet och inflytande (Johannesen & Sandvik, 2009). Förskollärarna bör 

vara medvetna om att alla människor är olika och att olikheterna berikar det som skapar vår 

gemenskap i ett demokratiskt sammanhang, detta är hur jag förstår Johannesen och Sandviks 

argument.  

Arnér (2009) och Johannesen och Sandvik (2009) för resonemang som gäller hur pedagoger i 

förskolan ”bör” agera för att ge barn inflytande. Detta är intressant att ha med som en 

jämförelse i relation till min studie, som avser att undersöka hur förskollärare uppfattar att de 

gör för att ge barnen reellt inflytande. 

 
2Barn utvecklar demokratisk kompetens när de är delaktiga och ges möjlighet till inflytande i 

förskolans verksamhet och de behöver få ta del av demokratiska sammanhang som är 

meningsfulla för dem (Ribaeus, 2014). Förskollärares förhållningssätt är en faktor som 

påverkar barnens möjligheter till inflytande. Ribaeus undersöker i sin avhandling hur 

förskollärares förhållningssätt ser ut i praktiken när det gäller demokrati och 

demokratiutbildning. Förskolan kan förstås som en demokratisk praktik och barnen kan 

förstås som demokratiska subjekt. Hur barnen kan utvecklas som och till demokratiska 

subjekt genom förskollärarnas arbete är något som Ribaeus vill utveckla ny kunskap om. 

Ribaeus har gjort observationer för att undersöka hur barnens inflytande kan se ut i förskolan. 

I Ribaeus resultatdel presenteras olika sätt som förskollärarna arbetar med demokratiuppdrag i 

förskolan, i tal och genom handlingar. Demokratiuppdrag i förskolan handlar om barns 

inflytande. Ribaeus har observerat att inflytande kan vara problematiskt att tillämpa i 

praktiken, även om det tydligt finns formulerat i förskolans styrdokument. Resultatet visar hur 

barnen tar vara på de möjligheter till inflytande som de får. Barnen tar även egna initiativ 

genom att utmana regler och utöva motstånd. Motstånd kan ses som en typ av inflytande över 

barnens tillvaro på förskolan. Barnen villkorar även varandras inflytande genom att till 

exempel försöka styra varandra och ställa upp regler som gäller för att få tillträde i leken. Det 

som framkommit genom observationer i Ribaeus studie jämförs med förskollärarnas 

uppfattningar om barns inflytande i denna studie. 

Ribaeus (2014) har sammanställt en analysmodell som kan användas för att undersöka 

förutsättningarna för barns inflytande i förskoleverksamheten och därigenom vara ett stöd för 

förskollärarna när de utvärderar sitt demokratiarbete/arbetet med barns inflytande. Modellen 

kallas institutionella demokratihändelser. Den är tänkt att vara användbar i det dagliga arbetet 

på förskolan, men jag vill undersöka om den även är användbar för att diskutera förskollärares 

uppfattningar om arbetet med barns inflytande. 

En demokratihändelse är enligt Ribaeus en situation där barn och pedagoger är inbegripna i 

något som berör eller handlar om demokrati på något sätt. Det kan till exempel handla om att 

barnen får vara med och påverka eller göra egna val. Det kan vara barnen själva som tar 

initiativ till att påverka innehållet i verksamheten, eller de vuxna som försöker göra barnen 

delaktiga. Ribaeus delar in de institutionella demokratihändelserna i fyra olika kategorier: 

Individualistiska är de demokratihändelser där det enskilda barnet får ta egna initiativ och 

fatta egna beslut utan att det initieras av vuxna. I dessa situationer frigörs barnens potential. 

                                                 
2 Delar av denna text examinerades som ett PM inför detta examensarbete i mars 2017 
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Sociala är de demokratihändelser där barn agerar tillsammans och utövar inflytande över 

verksamheten i samspel med varandra. Här visar barnen att de har förståelse för andra och kan 

vara interaktiva. 

Politiska är de demokratihändelser då barn handlar enskilt eller i grupp, och där handlandet 

bemöts av vuxna med en övergripande maktposition. Det är de vuxna som har makten, men 

händelserna utgår från barnen och barnen ses som subjekt med agens. 

Formella är de demokratihändelser som utgår ifrån ett lärarperspektiv. Det är situationer som 

vuxna initierar och som anknyter till demokrati eller demokratiutbildning på något sätt. Här 

ses barnen mer som objekt. (Ribaeus, 2014). 

 

Westlund (2011) undersöker och analyserar i sin studie hur pedagoger arbetar med 

förskolebarns inflytande. Studien vill bidra till att ge djupare kunskap och förståelse för vad 

detta arbete kan innebära. Undersökningen bestod av en så kallad fallstudie på två 

förskoleavdelningar. Avdelningarna valdes ut därför att personalen hade stort intresse för och 

arbetade aktivt med barns inflytande, och Westlund trodde därigenom att hon skulle få ta del 

av fler situationer som berörde barns inflytande, jämfört med en förskola där personalen inte 

arbetade så aktivt med detta. Därför kan inte dessa förskoleavdelningar ses som representativa 

för förskoleavdelningar i allmänhet, men det fann Westlund heller inte nödvändigt. Det 

empiriska materialet samlades in genom intervjuer med pedagogerna och observationer där 

fältanteckningar fördes. Även videoobservationer gjordes. 

I studien framkommer dels vilka arbetsformer som används i arbetet med barns inflytande. De 

sex olika arbetsformerna som beskrivs och analyseras är: Skapa handlingsutrymme för barn, 

Skapa tillfällen för samtal med barn, Stödja interaktion mellan barn, Planera utifrån barns 

behov och intressen, Skapa möjligheter för barn att välja och bestämma, och Ge barn 

möjligheter att ta ansvar. Att det är flera olika sätt som möjliggör barns inflytande ger fler 

barn större möjligheter till inflytande, även bland de barn som inte tar så många egna initiativ 

eller uttrycker sina åsikter så ofta. Något som framkommer är att pedagogernas 

förhållningssätt, som kan visa sig genom till exempel blickar, tonfall och kroppsspråk är den 

viktigaste faktorn för att barnen ska få inflytande. Hur man gör en sak är minst lika viktigt 

som vad man gör. (Westlund, 2011). 

Barns inflytande innebär flera olika saker och kan delas upp i vad barnen gör; till exempel 

uttrycka åsikter, bestämma och ta ansvar, och vad vuxna gör; till exempel vara ärlig och 

öppen och utgå från barns behov och intressen. 

Vidare tittar Westlund närmare på innehållet i pedagogernas arbete med barns inflytande. Det 

är en mängd olika saker som blir synliga i den dagliga verksamheten på förskolan, till 

exempel att låta barn välja, planera och påverka aktiviteter, delta i problemlösning, planera 

och ta ansvar för den fysiska miljön och påverka olika matsituationer.  

Westlund närmar sig även svårigheter som kan uppstå i arbetet med att ge barn inflytande. Det 

kan vara brist på tid, vilket till stor del har att göra med barngruppens storlek i förhållande till 

hur mycket personal det är. Motstridiga åsikter i personalgruppen och föräldrars önskemål om 

att det ska vara på vissa sätt är också något som framkommer som kan verka hämmande på 

barnens möjligheter till inflytande. I resultatet framkommer även att ett dilemma för 

personalen är om de i olika situationer ska välja att utmana rådande könsnormer eller låta 

barnen välja fritt. När barnen får välja fritt väljer pojkarna ofta aktiviteter som förknippas med 

pojkar och flickorna väljer ofta aktiviteter som förknippas med flickor. Att barnen väljer som 

någon annan eller som de tror att det förväntas av dem, och inte som de egentligen vill kan 

också upplevas som ett dilemma av personalen i studien. 
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Westlunds (2011) metoder för att få fram sitt resultat skiljer sig delvis från min metod och 

hennes studie är dessutom mycket mer omfattande och fördjupad, men den skulle ändå kunna 

användas för att se om mitt resultat i viss mån stödjer hennes. 

 

Beskrivning av förskoleklass 

Förskoleklassen i sin nuvarande form infördes 1998 med ambitionen att förbereda barn på den 

kommande skoltiden och samtidigt föra in förskolepedagogiken i skolan. Den kan varken 

betraktas som skol- eller förskoleverksamhet, utan som en egen skolform som dock ska 

influeras av både förskola och skola. Det är en frivillig skolform men obligatorisk för 

kommunerna att organisera och den är oftast integrerad i skolans lokaler. (Ackesjö, 2014). 

Verksamheter för sexåringar har funnits i olika former i Sverige genom åren och de har alla 

haft skolförberedande inslag och har så fortfarande, såväl till form som innehåll (Lago, 2014). 

Verksamheten ska präglas av förskolans traditioner, barnsyn och kultur och samtidigt utgöra 

första steget i uppfyllandet av skolans läroplansmål genom att förbereda dem för fortsatt 

utbildning, dock utan kunskapskrav eftersom förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform 

(Ackesjö, 2014). Sedan 2016 har förskoleklassen ett eget avsnitt i skolans läroplan som 

förtydligar förskoleklassens uppdrag (Skolverket, 2016b). 

 

Studier om övergångar 

Hur barn beskriver och förstår övergångarna till och från förskoleklass är något som Ackesjö 

(2014) i sin avhandling riktar fokus på. Genom att delta i fyra olika barngrupper i de olika 

skolformerna under 18 månader studerade hon detta, och genomförde ett så kallat etnografiskt 

inspirerat fältarbete. Ackesjös resultat visar bland annat att barnen i övergångarna träder över 

både institutionella och relationella gränser. Det visar även på komplexiteten det innebär för 

barnen att hantera det. Detta diskuteras med hjälp av begreppen kontinuitet och diskontinuitet. 

Kontinuitet är något som det strävas efter i övergångarna men som inte alltid är så lätt att 

skapa. Resultatet visar också att kontinuitet inte alltid är önskvärt ur barnens perspektiv, det 

beror på vilken sorts kontinuitet som avses. Barnen förväntar sig inte kontinuitet i den fysiska 

miljön eller i innehållet i verksamheten, men önskar kontinuitet i till exempel relationer och 

gemenskaper. Det är också positivt att barnen får landa i skolans miljö utan allt för höga 

kunskapskrav innan det mer formella lärandet tar vid. (Ackesjö, 2014). 

Lago (2014) studerar i sin avhandling övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Hon 

menar att det är viktigt med kunskap om övergångar ur både skolans och lärarnas perspektiv, 

eftersom skolans uppdrag är att möta varje barn och förskoleklassens uppdrag är att fungera 

som en mötesplats mellan förskolans och skolans traditioner. Det finns en politisk vilja att 

förändra förskoleklass och skolstart, till exempel genom att göra förskoleklassen obligatorisk. 

Därmed är det viktigt att få inblick i hur det faktiskt fungerar idag, och detta bidrar Lago med 

kunskap om i sin avhandling. 

Förskollärares arbetsfält är både i förskola och förskoleklass, och övergångarna är en del av 

vårt nuvarande utbildningssystem och de påverkar barnen på olika sätt. Hur barnens 

delaktighet och inflytande påverkas i och med övergångarna tar varken Ackesjö eller Lago 

upp. Det verkar saknas resonemang omkring detta och det vill min studie bidra med.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör jag för det teoretiska perspektiv som används i studien. Jag utgår från 

Deweys tankar om demokrati och utbildning eftersom de väl formulerar hur jag ser på 

inflytande. Eftersom demokrati och barns inflytande är väsentliga delar av styrdokumenten 

och min studie handlar om det, och eftersom Dewey är en av dem som diskuterat relationen 

mellan demokrati, utbildning och omvärld och haft stor påverkan på både forskning inom 

området (se t.ex. Ribaeus, 2014) och på nuvarande styrdokument (Skolverket, 2016a & b) är 

det en naturlig utgångspunkt att använda detta teoretiska perspektiv för att belysa frågor som 

rör inflytande i förskolan. 

John Dewey (1859-1952) levde och verkade i en tid då industrialism och handel var under 

utveckling och skapade nya förutsättningar för samhällslivet. Detta menade Dewey ställde 

nya krav på skolan och på en ny pedagogik. Han formade och utvecklade därmed teorier om 

en pedagogik som kallas reformpedagogik (Sundgren, 2011). 

Skolan har enligt Dewey (2004) en stor och viktig roll i formandet av demokratin. Skolan ska 

vara en spegel av det demokratiska samhället. Eleverna i skolan ska tillåtas vara aktiva, gör de 

inte det tappar de intresset och det leder i sin tur till brist på ansvarskänsla. Detta gäller för 

både elever och lärare. ”Där man inte har något inflytande finns ingen känsla för personligt 

ansvar” (Dewey, 2004 s.160). Demokrati kan inte enbart bestå av politisk demokrati, då går 

den under. Demokratin måste ingå i folks dagliga tänke- och handlingssätt och finnas med i 

samhällslivets alla områden (Dewey, 2004). I reformpedagogiken är såväl individens 

erövrande av självständighet och frihet i tanke och handling, som skapandet av det 

gemensamma i fokus. Barnen ska formas till goda samhällsmedborgare där solidaritet, 

samarbete, hänsyn och förståelse för omvärlden är viktiga beståndsdelar. Detta görs bland 

annat genom samarbete och idéutbyte (Sundgren, 2011).  

Enligt Sundgren (2011) var en av Deweys utgångspunkter att skolan skulle vara en självklar 

del av det demokratiska samhället, och att det inte går att skilja lärandeprocesser från det som 

händer i samhället. Skola och samhälle är nära sammanbundna (Sundgren, 2011). Skolan är 

samhällets främsta redskap för att utvecklas och göra framsteg. Läraren har en mycket viktig 

uppgift i ”att upprätthålla en riktig samhällsordning och säkra en riktig samhällsutveckling” 

(Dewey, 2011, s.388). Skolans främsta uppgift blir därmed att stödja barnet att delta i det som 

pågår i samhället. Ett exempel på att Deweys tankar om sambandet mellan skolan och 

samhället är giltiga även i vår tid hittar vi i läroplanens allra första del: 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2016a 

s.4). 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 

ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet (Skolverket, 2016a 

s.4). 

Liknande formuleringar finns även i skolans läroplan (Skolverket, 2016b). Enligt Dewey ska 

innehållet och arbetsmetoderna i skolan vara samma som eller liknande de i samhällslivet och 

barnen ska i skolan få möjlighet att utveckla sina individuella förutsättningar såväl i frihet 

som under ansvar (Kroksmark, 2011). Utbildning är inte en förberedelse för kommande liv, 

utan det är en levnadsprocess i sig, värd att levas för sin egen skull (Dewey, 2011).  

Dewey kritiserade den dåvarande skolan och argumenterade för att den skulle präglas av 

samarbete och idéutbyte, inte bara vara en plats där kunskap och vedertagna sanningar 
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förmedlas. Faktainhämtandet leder bara till egoism, konkurrens och en ovilja att hjälpa andra 

och detta gagnar inte samhällsutvecklingen. ”Det finns en ständig risk för att den formella 

undervisningens material reduceras till att endast bli ett lärostoff i skolan, helt skilt från den 

levande erfarenhetens material” (Dewey, 1999 s 43). Dewey är även kritisk till klassrummets 

fysiska miljö, han menar att den hämmar kunskaps- och erfarenhetsutbyte och leder till 

passivitet. Disciplinen och ordningen i klassrummet är till för lärarens hanterande av eleverna 

som ett kollektiv och bidrar inte till samarbete och aktivitet, inte heller till elevernas egna 

drivkrafter (Sundgren, 2011). I stället, menar Dewey, bör aktivitet, fri kommunikation och att 

utbyta tankar och erfarenheter uppmuntras. Viljan att lära sig måste komma inifrån och det är 

de självvalda uppgifterna som skapar intresse och som därmed är de mest meningsfulla och 

även självdisciplinerande. Det som inte har att göra med barnet, som inte knyter an till något i 

barnets sociala liv finns ingen anledning att lära ut (Dewey, 2011). Även av dessa tankegångar 

kan vi se tydliga spår i förskolans läroplan: 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2016a 

s.9) 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå 

från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till 

vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2016a s.9) 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet (Skolverket, 

2016b s.13) 

Dewey betonar människans egenvärde och förmåga att välja och bestämma över sig själv. 

”Skolans uppgift blir då både att bidra till den enskilde individens utveckling och att bidra till 

att forma goda medlemmar i en större samhällsgemenskap” (Sundgren, 2011 s 104). För varje 

barn är det viktigt att ta reda på hur man lär, och att utveckla det. Hur man lär är lika viktigt 

som att man lär (Kroksmark, 2011). Barnets egna förutsättningar och förmågor ska få största 

möjliga utrymme, de ska ha full tillgång till hela sin kapacitet. Förmågan att samspela och 

kommunicera med andra människor är grundläggande både för barn och vuxna, och lärarens 

roll är att vara vägledande, snarare än styrande, kontrollerande (Dewey, 1999). 

Så som jag uppfattar Dewey så behöver de vuxna i skolan lyssna till barnen, ta deras initiativ 

på allvar och ge dem inflytande att välja uppgifter som intresserar dem, detta för att kunna 

knyta an till barnens sociala liv och låta dem göra uppgifter och aktiviteter som är 

meningsfulla. Därför passar denna teori väl in i en studie som handlar om barns inflytande.   

Trots att barnens egna förutsättningar och förmågor ska få stort utrymme handlar det inte om 

att lämna över ansvaret för utbildningen till eleverna, utan att möta elevernas behov och 

intressen och rikta aktiviteterna så att eleverna tillägnar sig ny kunskap, erfarenheter och 

bildning. Dewey uttrycker att han tror att intressen är både tecken och symtom på växande 

förmåga. Det man är intresserad av har man stora chanser att bli bra på (Dewey, 2004). 

Många av Deweys tankar kan vi idag se spår av i förskolans och skolans läroplaner, detta har 

jag försökt att ge exempel på. Ännu ett exempel på det är formuleringen i läroplanen att: 

 ”Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2016a s.12).  

Formuleringen i läroplanen stämmer helt överens med vad Dewey ansåg vara skolans 

viktigaste uppgift. I citatet ovan och i många andra läroplansformuleringar indikeras hur 

viktigt det är att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna och förstå andras perspektiv, vilket 
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stämmer väl överens med Deweys teorier. Även de läroplansformuleringar jag tidigare 

refererat till under denna rubrik om att verksamheten ska utgå från barnens intressen, och den 

formuleringen som finns med i inledningen av denna studie, att: "Förskollärare ska ansvara 

för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll." (Skolverket, 

2016a s.12), och även att därigenom både ges och tar barnen större ansvar för sig själv, sitt 

lärande och för miljön tar utgångspunkt i Deweys teorier om demokrati och lärande. Därför 

finner jag detta teoretiska perspektiv både aktuellt och användbart i denna studie och vill 

använda det som utgångspunkt i analysen av resultatet. Analyserna av resultatet genomsyras 

av Deweys tankar om inflytande, demokrati och lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Metodologisk ansats och val av teknik 

Jag har valt att undersöka mitt problemområde med hjälp av kvalitativ ansats. Denna ansats är 

användbar för den som vill undersöka egenskaper hos en företeelse eller för att förstå 

företeelsen, därför finner jag den användbar för min studie. Den kvalitativa ansatsen går ut på 

att försöka sätta sig in i en särskild situation och ta reda på hur det man undersöker uppfattas 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det kan till exempel handla om att utgå ifrån och tolka 

och förstå undersökningspersonernas åsikter och uppfattningar eller att uppfatta situationer 

utifrån de studerade personernas synvinkel (Bryman, 2011). Vanliga datainsamlingstekniker 

för att samla in information om kvalitativa aspekter av ett visst fenomen är observationer, 

intervjuer och textanalys. Till denna studie har information om förskollärares uppfattningar 

om barns inflytande i förskoleklass och i förskola samlats in. För att göra det genomfördes 

kvalitativa intervjuer. Intresset i intervjuer utgår mer än i till exempel kvantitativ forskning 

från intervjupersonens perspektiv. Kvalitativa intervjuer utgår från ett antal intervjufrågor och 

kan ta olika vändningar beroende på vad intervjupersonen upplever som intressant (Bryman, 

2011). Man kan ställa öppna frågor och få inblick i intervjupersonens tankar om en företeelse. 

Frågeområdena är bestämda i förväg, men frågorna kan variera från intervju till intervju. 

Detta beror på hur intervjupersonerna svarar (Johansson & Svedner, 2010). Den typ av 

intervjuer som gjorts är så kallade semistrukturerade intervjuer. Valet att arbeta med denna 

typ av intervjuer gjordes därför att man i denna typ har ett frågeschema med frågor man tänkt 

ut i förväg, men det finns också utrymme för följdfrågor som ger intervjupersonerna möjlighet 

att ge svar på det som är viktigt och relevant för dem. Det kan också göra att intervjun blir 

flexibel och följsam (Bryman, 2011). Det gäller dock att vara uppmärksam så att intervjun 

inte glider över och blir antingen för strukturerad, det vill säga att frågeschemat följs slaviskt 

och precis samma frågor ställs till alla man intervjuar, eller helt ostrukturerad och mer lik ett 

vardagligt samtal som inte berör frågeområdena. För att undvika detta behöver man försöka 

lyssna på vad intervjupersonen säger och inte koncentrera sig på vilken fråga som ska ställas 

härnäst (Johansson & Svedner, 2010). För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna kan 

man spela in dem för att kunna gå tillbaka och höra vad som sades. 

 

Val av intervjupersoner 

För att samla in datamaterial till denna studie intervjuades förskollärare, detta därför att det är 

förskollärare och inte andra yrkeskategorier som enligt förskolans läroplan har det största 

ansvaret för att barnen får ett reellt inflytande (Skolverket, 2016a). För att få reda på hur man 

arbetar med inflytande i förskoleklass respektive i förskolan intervjuades fem förskollärare 

som arbetar i förskoleklass och två som arbetar i förskola på avdelningar för 3-6-åringar. 

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer, eftersom det vid ett intervjutillfälle deltog två 

förskollärare i förskoleklass. Förskollärarna valdes ut från förskolor och skolor i två 

kommuner i Mellansverige. 
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Genomförande 

Jag började med att kontakta förskolechefer och rektorer för att få deras godkännande att 

tillfråga förskollärarna om de ville delta i intervjuerna. När jag fått det kontaktade jag 

förskollärarna på olika skolor och förskolor, kontakterna togs via telefon och e-post. 

Förskollärarna informerades om studien och att det var frivilligt för dem att delta. Även till 

dem som kontaktades via telefon skickade jag mitt informationsbrev via e-post (se bilaga 1). 

Sex förskollärare gav direkt besked att de var positiva till att delta och två avböjde med 

motivering att de inte hade tid. Alla intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser i 

olika grupprum där vi kunde prata ostört. Innan intervjuerna började försökte jag bekanta mig 

lite med förskollärarna. För att intervjun ska bli så bra som möjligt krävs enligt Johansson och 

Svedner (2010) att det finns ett förtroende mellan intervjuaren och intervjupersonen, och 

stunden innan intervjun blir viktig för att lära känna varandra något. Innan en av intervjuerna 

genomfördes bjöds jag på te och fick sitta ner och prata en stund, vid några tillfällen visade 

förskollärarna runt på skolan eller förskolan. Jag inledde varje intervju med några 

bakgrundsfrågor och att återigen berätta om studiens syfte och förskollärarna skrev på ett 

samtycke till att delta i intervjun (se bilaga 2). Sedan genomfördes intervjun utifrån mina 

frågor (se bilaga 3). Jag hade skrivit ner en mängd frågor om möjliga teman som intervjuerna 

kunde handla om och använde frågorna som stöd för intervjuerna. Alla frågor ställdes inte till 

alla personer eftersom några av frågorna liknar och går in i varandra. Frågorna ställdes inte 

heller i en viss ordning, utan mer utifrån hur intervjun utvecklade sig och vad förskollärarna 

pratade om. Min upplevelse var ändå att varje intervju gav mig material till resultat och 

analys. Vid en av intervjuerna deltog två förskollärare i förskoleklass samtidigt, vilket jag inte 

var förberedd på. Det var en av förskollärarna som tidigare avböjt att delta som ändrat sig och 

pratat med sin kollega om detta. De hade bestämt att de kunde vara med på intervjun båda två 

utan att meddela mig innan. Intervjun genomfördes på liknande sätt som de andra, men tog 

lite längre tid. Intervjuerna tog mellan 19 och 38 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av ljudupptagning på min mobiltelefon. Detta gjordes för att kunna gå 

tillbaka och lyssna på det som sagts och även för att kunna skriva ner det som sagts (så kallad 

transkribering) och utifrån det analysera materialet. Efter att de första intervjuerna genomförts 

och inspelningen stängts av tog samtalet fart igen på samma tema. Detta tar Bryman (2011) 

upp som ett problem, eftersom det sällan känns naturligt att sätta på inspelningen igen och 

man därför missar att få med intressanta saker som intervjupersonen tar upp. Jag kände igen 

mig i detta och är medveten om att jag därför inte fått med hela intervjun. Vid de tre sista 

intervjuerna hade jag mot slutet med en fråga som handlade om ifall intervjupersonerna hade 

något mer att tillägga eller om det var något jag glömt att ta upp, för att se om intervjun tog ny 

fart, vilket den också gjorde vid två tillfällen. 

 

Bearbetning 

Efter att ha lyssnat på och transkriberat intervjuerna i sin helhet skrev jag ut dem och läste 

igenom dem flera gånger. Samtidigt som jag läste transkriberingarna skrev jag ner stödord i 

marginalen. Stödorden var ord som förekom i flera av intervjuerna så att jag lätt skulle hitta 

tillbaka till det stället där det stod. Jag förde även anteckningar i ett anteckningsblock och 

strök under vissa stycken som jag fann särskilt intressanta. Enligt Johansson och Svedner 

(2010) är detta ett alternativ när man bearbetar intervjusvar; att man försöker särskilja olika 

uppfattningar i materialet oberoende av vem som sagt vad.  Jag försökte hitta olika mönster 

och likheter i materialet, men även skillnader och variationer. Ganska snart utkristalliserades 
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fyra teman med sådant som återkom i flera av intervjuerna. Några pratade såklart mer om 

vissa saker och andra mindre, men nästan alla förskollärarna berörde de flesta teman på något 

sätt. Jag valde därför att presentera mitt resultat utifrån dessa teman under fyra huvudrubriker, 

som alla knyter an till barns inflytande i förskoleklass och förskola. Ett av temana har tre 

underkategorier, som alla belyser det temat men på olika sätt. Dessa underkategorier 

presenteras under tre underrubriker. När jag redovisat mitt resultat analyserade jag varje tema 

och undertema med stöd av Deweys teorier om demokrati och lärande. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet. Det man gör ska svara mot syftet och mäta det man har för 

avsikt att mäta (Roos, 2014). För att få god validitet menar Roos (2014) att man behöver välja 

en lämplig metod och lämpliga frågor och ord (eller andra sätt) för att kunna förstå det man 

vill förstå. Jag anser att det är lämpligt att intervjua förskollärare för att få reda på mer om 

deras uppfattningar om barns inflytande i förskoleklass och förskola. Frågorna jag ställer 

behöver gå att förstå, så att det förskollärarna ger svar på är det jag undrar över. Då blir svaren 

också trovärdiga. Vid några tillfällen under intervjuerna blev jag ombedd att förtydliga frågan 

och försökte då göra det.  

 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är pålitlig eller tillförlitlig. Det går att ta 

reda på till exempel genom att samma undersökning genomförs igen av någon annan, då ska 

resultatet skilja så lite som möjligt (Bryman, 2011). Det gäller att samla in data på ett 

noggrant sätt, både för att det ska gå att göra om likadant och för att det ska bli trovärdig 

forskning (Roos, 2014). Reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning (Johansson & Svedner, 

2010). Om jag har varit noggrann så betyder det att man kan få samma resultat om man 

genomför studien en gång till. I praktiken är reliabiliteten aldrig perfekt i kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Till exempel kan intervjusituationen, vilken personkemi som 

utvecklas mellan intervjuare och intervjuperson och tillfälliga faktorer såsom stress, trötthet 

och olika slags humör ha betydelse för hur resultatet blir (Bjereld et al. 2009). Det är osäkert 

om jag eller någon annan skulle komma fram till samma resultat om studien gjordes om. 

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och därmed är det svårt att säkerställa reliabilitet 

(Patel & Davidsson, 2011). Däremot har jag försökt redogöra för alla moment jag gjort så 

noggrant jag kunnat, för att det ska vara möjligt att följa processen och därigenom kunna 

bedöma tillförlitligheten. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Vid varje nytt forskningsprojekt bör man ställa sig frågan om forskningen är angelägen och 

om metoden som är tänkt att användas besvarar forskningsfrågorna och har så få skadliga 

konsekvenser som möjligt för dem som deltar (Vetenskapsrådet, 2011). Det är alltså en 

avvägning som rör förhållandet mellan risk och vinst - nyttan med forskningen bör väga 

tyngre än de skadliga konsekvenserna, annars bör inte forskningen genomföras. Inom området 

som rör demokrati och inflytande på förskolan finns det gott om studier, däremot har jag inte 

funnit någon som jämför aspekter av inflytande i förskola respektive förskoleklass och det 

finns därför anledning att undersöka detta närmare. Enligt Löfdahl (2014) kan nyttan för mig 

som förskollärarstudent konkretiseras i att jag bidrar till att skapa en bättre förskola. För att 
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kunna realisera läroplansmålen om barns inflytande är det av stor vikt att konkretisera 

tankesätt och handlingar i förhållande till barns inflytande. 

 

Bryman (2011) beskriver fyra grundläggande etiska principer som gäller i svensk forskning, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet. Alla som deltar i en studie ska informeras om vad studiens syfte är, vad 

som krävs av de som deltar och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst även 

om de från början gett samtycke till att delta (Bryman, 2011). Alla berörda i denna studie 

informerades både skriftligt och muntligt om detta (se bilaga 1) och även förskolechefer och 

rektorer informerades om studien och gav mig tillåtelse att kontakta förskollärarna. Därmed 

anser jag att informationskravet uppfyllts. 

 

Samtyckeskravet. De som deltar i studien ska själva få bestämma om de vill medverka eller 

inte (Bryman, 2011). I denna studie fick förskollärarna både muntligt och skriftligt ge sitt 

samtycke till att bli intervjuade (se bilaga 2). 

 

Konfidentialitetskravet. Konfidentialitet handlar om att obehöriga inte får ta del av de 

uppgifter som samlas in (Vetenskapsrådet, 2011). Uppgifter som samlas in i en studie ska 

behandlas med konfidentialitet (Bryman, 2011). Jag spelade in mina intervjuer på min 

mobiltelefon och när jag kom hem förde jag över ljudfilerna till dator och raderade från 

telefonen. Jag bedömde att filerna var i säkrare förvar på datorn än i telefonen. Enligt Löfdahl 

(2014) får inga personuppgifter eller namn på förskolor eller andra specifika kännetecken som 

kan avslöja vilka personer eller förskolor/skolor det handlar om finnas med i studier som 

studenter genomför och det gör det heller inte i denna studie. Det transkriberade och utskrivna 

datamaterialet förvarade jag så att ingen utomstående skulle komma åt det. 

 

Nyttjandekravet. Detta innebär att de uppgifter som samlas in i en studie endast får användas 

för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Enligt Löfdahl (2014) ska man efter att ens 

examensarbete blivit godkänt förstöra det material man samlat in så att det inte kommer i 

orätta händer. 
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Resultat och analys 

Resultatet av mitt material har kategoriserats i fyra teman med fyra huvudrubriker; 

Möjligheter till inflytande, Hinder för inflytande, För- och nackdelar med inflytande och 

Demokratiutbildning. Under temat Möjligheter till inflytande finns tre underkategorier; 

Anpassa miljö och arbetssätt, Lekstunden och Begränsade valmöjligheter. 

Förskollärarna är numrerade från F1-F7 och när de citeras anges om de arbetar i förskola eller 

förskoleklass. Numreringen baseras på ordningen intervjuerna gjordes i och finns med för att 

särskilja att det är olika personer som gjort dessa uttalanden. 

Under varje rubrik görs också en analys av resultatet med hjälp av Deweys teorier om 

demokrati och lärande. 

Möjligheter till inflytande 

Anpassa miljö och arbetssätt 

Förskollärarna i förskolan talar om att anpassning av miljön är ett sätt att ge barnen 

inflytande. De försöker skapa lustfyllda rum och ändra om i rummen utifrån vad barnen visar 

intresse för, vilket de ger exempel på i följande citat: 

F4 (förskola): Så då röjde vi undan ett rum och så gjorde vi ett sjukhus. Så nu är det bara sjukhusmiljö 

där inne. Och det var verkligen på deras initiativ. 

F3 (förskola): Ett teaterrum som vi har, som vi kallade det, det är inte alltid ett teaterrum, vi kan också 

bygga kojor där för det är ett stort rum, vi kan leka lekar därinne. Sen är det också skiftande beroende 

på barngrupper… 

Detta med anpassning av miljön är inget som förskollärarna i förskoleklass tar upp. 

Förskollärarna ser lyssnandet på barnen som en möjlighet för dem att ge barnen inflytande. 

Denna aspekt framkommer i så gott som alla intervjuer. Det handlar både om att lyssna på vad 

barnen säger, men också att observera vad barnen är intresserade av och vad de håller på med, 

både individuellt och i grupp. Förskollärarna för även dialog med barnen och frågar dem vad 

de vill göra, nedan följer tre exempel ur deras berättelser: 

F5 (förskoleklass): Vi har ju redan tänkt ut att det här ska vi göra med materialet. Men ger de då något 

bra förslag som vi nappar på, då ändrar vi oss. […] Vi försöker verkligen lyssna till dem. 

F1 (förskoleklass): Vi har ju en planering på hur vi har tänkt att dagen ska se ut som vi går igenom 

med barnen på morgonen. Men det är väldigt tydligt här ibland, då har barnen helt kommit på en 

annan tråd helt enkelt, och det händer ofta. […] Det händer ganska mycket att de säger att de undrar 

över det här och det här och då kan det styra verksamheten. 

F7 (förskoleklass): Till exempel häromdagen så började barnen göra en massa pengar. Och då hade jag 

planer på att det som vi jobbar med affären i matte, det skulle vi göra längre fram. Nej tänkte jag, det 

är ju nu de håller på med det. Det är ju också en typ av inflytande. 

I intervjuerna framkommer att förskollärarnas förhållningssätt och barnsyn är nära förknippat 

med barns möjligheter till inflytande. Förskollärarna anger att det ingår i deras uppdrag att 

vara den som ser och lyssnar på barnen och att det är en del av ett förhållningssätt som de 

behöver. Det gäller att vara nära barnen i deras lek, någon kallar det för att vara medforskare. 

Det gäller även att det att det inte stannar vid lyssnande, utan om barnen kommer med förslag 

eller idéer försöker förskollärarna gå dem till mötes och fullfölja det man kommer överens 
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om. Enbart lyssnande räcker inte, och även om det inte går att gå deras vilja till mötes i 

stunden eller samma dag så försöker förskollärarna se till att det görs senare. Citaten som 

följer från både förskoleklass och förskola ger exempel på det: 

F4 (förskola): … men så har vi hela tiden en dialog med barnen om vad de vill göra. Och det liksom, 

kanske inte funkar idag, men vi kan göra det imorgon, så att de liksom har inflytande över sina dagar 

här ändå. 

F2 (förskoleklass): Jag tycker att man ska lyssna på barnen och höra vad barnet säger. […] Och inte 

bara, nä, men glömma bort det. Utan man ska försöka verkställa också, det kanske inte kan hända här 

och nu, men det händer kanske senare, men man ska ändå försöka verkställa det på något sätt. 

 

Analys av anpassa miljö och arbetssätt 

Dewey poängterar betydelsen av den fysiska miljön, och i mitt material framkommer 

skillnader i hur man betonar miljöns betydelse i förskola respektive förskoleklass. 

Förskollärarna i förskolan talar om anpassning av miljön som ett sätt att ge barnen inflytande 

medan förskollärarna i förskoleklass inte tar upp detta. Min analys av det är att både barn och 

förskollärare i förskoleklass är mer styrda av klassrumsmiljön och att det finns större 

möjligheter till fri möblering i förskolan.  

Jag drar paralleller mellan förskollärarnas tal om att lyssna på och föra dialog med barnen och 

Deweys (2004) idéer om vikten av att möta elevernas intressen och utifrån det anpassa 

aktiviteterna. I enlighet med Deweys tankar verkar förskollärarna vara av den åsikten att det 

man visar intresse för är också det som man har störst möjlighet att lära sig. 

 

Lekstunden 

Alla fyra förskollärare som arbetar i förskoleklass tar upp lekstunderna som de tidpunkter 

under dagen då barnen har mest inflytande över sin tillvaro. Denna tid är stunder då barnen får 

bestämma själva vad de vill göra inom vissa ramar, till exempel rita, leka, pyssla, leka 

rollekar, bygga med till exempel lego eller kaplastavar. Flera av förskollärarna påpekar att 

denna tid ibland felaktigt kallas för ”fri lek”, men att det egentligen inte är det eftersom den 

äger rum inom vissa gränser och barnen kan inte välja helt fritt vad de vill göra. Även 

förskollärarna i förskolan talar om den fria leken som tid då barnen har stort inflytande, i 

förskolan är denna tid mer utbredd – tillvaron i förskolan är mindre styrd än i förskoleklass. 

Förskollärarna i förskoleklass berättar att dagen i förskoleklass oftast följer ett bestämt 

schema, på samma sätt som det fungerar i skolan, men varvat med arbetspass har man lekpass 

och andra lättsamma aktiviteter inlagt på schemat. Förskollärarna uttrycker i detta en 

dubbelhet. Dels uttrycks en önskan om att tiden för lek och fritt valda aktiviteter skulle vara 

längre och mer sammanhängande, och att både förskoleklassens och förskolans tillvaro skulle 

styras mindre av till exempel mattider, raster och barngruppens storlek. Om det vore så menar 

förskollärarna att barnen skulle få större inflytande, eftersom de då finge bestämma mer över 

vad de vill göra. I citatet ges exempel på det från förskolan: 

F3 (förskola): Men vissa grejer under en vardag kan barnen inte bestämma över tyvärr. Så när de får 

bestämma, det är ju vad man kallar fri lek möjligtvis då. Under en vardag, och visst, det är ju sjok här 

och där. Tyvärr är det inte hela dagen. 
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Dubbelheten uttrycks också i att den fria leken inte bara är något odelat positivt, eftersom det 

kan leda till att det blir rörigt, och att styrning och organisering behövs. Här ger en 

förskollärare i förskoleklass uttryck för det: 

F7 (förskoleklass): … för om de skulle ha fritt hela dagen så skulle det inte fungera. Då säger vi ’ååhh 

vad röriga de är’. Alltså ljudvolymen går upp och det blir mer konflikter. Det behövs en styrning i 

leken, fast ändå är det en lek. 

När förskollärare pratar om tid då barnen kan göra vad de vill kopplar de det till inflytande, 

och att det också kan bli för mycket av detta, vilket följande citat påvisar: 

F2 (förskoleklass): Men som på en förskola där jag jobbade förut, så var det en barngrupp på en 

avdelning som hade väldigt mycket inflytande och det märktes jättemycket för det var en väldigt rörig 

barngrupp. De fick göra nästan vad de ville. Det märktes att där var det för mycket inflytande från 

barnen. Pedagogerna sa liksom inte emot. 

För att det inte ska bli för rörigt menar förskollärarna i såväl förskoleklass som förskola att de 

behöver finnas nära barngruppen och guida dem vid behov och stå för struktur i leken. 

 

Analys av lekstunden 

Enligt Dewey (1999) har lärare en viktig uppgift i att vara vägledare för barnen, utan att för 

den skull styra eller kontrollera. För att barnen ska få full tillgång till sin kapacitet behövs 

vuxna som vägleder. De kan vid behov hjälpa till med konfliktlösning och ibland ge leken ny 

energi och nya infallsvinklar. Förskollärarna påstår i min studie att barnen behöver styrning, 

annars kan det lätt bli för rörigt. Det benämner styrningen även vid andra ord, till exempel, 

guidning och struktur. Jag tolkar det som att denna styrning ligger nära det Dewey lade i 

begreppet vägledning, som enligt Dewey (1999) behövs för att barnen ska få tillgång till hela 

sin kapacitet. Jag uppfattar att det finns likheter mellan hur man arbetar vägledande i 

lekstunderna i förskoleklass och förskola, eftersom förskollärarna delar uppfattningen om att 

de behöver finnas i barnens närhet och vid behov guida och styra. Möjligen finns en skillnad i 

det att förskoleklassen har ett tydligare schema och att de flesta dagar därmed ser likadana ut, 

och att i och med detta får barnen något mindre möjligheter till inflytande. 

 

Begränsade valmöjligheter 

Flera förskollärare uttrycker att möjligheten till inflytande erbjuds inom gränser eller ramar, 

organisationen är ett exempel på en gräns, och förskollärarna själva bidrar också till och sätter 

upp gränser eller ramar för inflytandet. Under en lekstund får barnen till exempel välja på ett 

antal aktiviteter, men de kan inte välja helt fritt. De kan också utöva sitt inflytande genom att 

få välja i vilken ordning de ska göra olika uppgifter under ett arbetspass. 

F5 (förskoleklass): Då kan man välja om man vill göra papper nummer ett eller nummer två. Att man 

har den valmöjligheten. I stället för att ta ett och sedan två och sedan tre, utan de kan få hoppa 

litegrann. Och då känner de ju att nu får jag bestämma, jag tar faktiskt papper nummer tre först och 

gör den uppgiften. 

Detta är ett begränsat inflytande och jag kommer även att ta upp det under rubriken hinder för 

inflytande. Flera av förskollärarna jag intervjuade benämner ändå detta begränsade inflytande 

som en typ av inflytande. Någon kallar det för skendemokrati, och förklarar att det är när vi 

låter barnen tro att de får vara med att bestämma trots att det redan är bestämt. Andra menar 

att detta förfarande är nödvändigt för en del barn. Det kan vara för svårt eller jobbigt med för 
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många valmöjligheter och det kan leda till att man i stället inte gör några val alls. Därför 

behövs detta tillvägagångssätt. 

F7 (förskoleklass): Ibland är det gott att ha de här tre valen. I stället för att det är helt fritt att välja helt 

fritt. För då hittar jag helt plötsligt inte en enda tanke till vad jag vill göra. 

F3 (förskola): sen kan det ju gå åt andra hållet också, en del kan ju tycka att det är svårt att få för 

många valmöjligheter också. 

 

Analys av begränsade valmöjligheter 

Som jag redan varit inne på i analysen av lekstunden uppfattar jag att förskollärarna menar att 

de tar på sig en vägledande roll. Detta är enligt Dewey (1999) något positivt för att barnen ska 

få tillgång till hela sin kapacitet. Förskollärarna anser att de hjälper barnen genom att begränsa 

deras valmöjligheter eftersom barnen inte kan hantera för många val. Detta gör att 

aktiviteterna eller uppgifterna som barnen får välja mellan inte är helt självvalda. Enligt 

Dewey (2011) är det är de självvalda uppgifterna som skapar intresse och som därmed är de 

mest meningsfulla. Därför kan det vara så att de uppgifter som barnen får göra utifrån de 

begränsade valen inte självklart är de bästa. 

 

Hinder för inflytande 

Förskollärarna beskriver verksamheten som styrd av många olika yttre faktorer. En del av 

dem är nödvändiga och en del av konstruktionen förskola, men de utgör samtidigt hinder för 

barns inflytande. De som arbetar i förskola tar upp mattider, vad som äts, personalens raster, 

barngruppens storlek och personaltäthet som faktorer de inte kan styra över men som påverkar 

barnens vardag och deras möjligheter till inflytande. Det enskilda barnet kan till exempel inte 

välja om de vill vara ute eller inne, det finns det inte personalresurser till. Ibland finns en 

osäkerhet bland förskollärarna om alla blir lyssnade på. 

F3 (förskola): … vissa grejer kan de ju inte påverka i en förskolevardag. De kan inte påverka 

måltiderna. Maten är ju vissa tider, tyvärr, och då får man ju hålla de tiderna. Sen är det ju vissa grejer 

som rent administrativt måste funka, vi måste till exempel ha raster. 

F4 (förskola): Vi kan inte avvara en personal på att gå ut på gården med två barn och resten ska vara 

inne, det funkar liksom inte. Så på det viset är det ju liksom, många viljor som krockar. Det hade varit 

enklare om man hade mindre barngrupp. 

F5 (förskoleklass): Men så kan det ju faktiskt va, att det är många som upplever att de har för lite att 

säga till om. För vi har ju ändå 25 stycken att lyssna på. 

Dessa faktorer tar även förskollärarna som arbetar i förskoleklass upp. De anger även 

läroplanen, eller egentligen kunskap som förväntas att man går igenom och ”hinner med” som 

hinder för inflytande. Trots att det inte finns några allmänna kunskapskrav som är reglerade i 

läroplanen för förskoleklassen så ger förskollärarna uttryck för att de arbetar som om det finns 

det. De har arbetspass med olika ämnen under dagen, några har en årsplanering med ett 

bestämt kunskapsinnehåll och tankar om att de på detta sätt arbetar skolförberedande. 

Följande citat ger exempel på det: 

F2 (förskoleklass): … det är ju redan förutbestämt att det här ska de kunna innan de börjar skolan. Där 

har de inte riktigt inflytande, just i sina lektionspass då. 
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F7 (förskoleklass): Ja vi har ju en årsplanering vad för ämnen man ska ta upp. Till exempel om man 

kör på svenskan eller matten, så har jag ju en årsgång liksom, att de här sakerna ska vi hinna med 

under året. 

F1 (förskoleklass): Det finns ju barn här som skulle kunna gå ett helt läsår och inte göra något 

skoljobb. Därför att de hellre skulle vara i byggrummet och leka, och det kan de ju inte riktigt få göra, 

för att, det går ju inte helt enkelt.  

Förskollärarna i förskoleklass motiverar även att man arbetar mycket med lektionspass och 

skolämnen med att många barn är intresserade av att lära sig och sugna på skolan. Dessutom 

finns det enligt förskollärarna stora möjligheter att göra avsteg från det man planerat i 

förskoleklass, och förskollärarna uttrycker att de ofta ändrar i sina planeringar utifrån vad de 

märker att barnen pratar om och visar intresse för. Uppfattningen finns att de möjligheterna 

blir mindre när barnen börjar i skolan: 

F5 (förskoleklass): Jag tror det blir mindre och mindre inflytande ju äldre de blir. […] Att på förskolan 

är man nästan bäst på att lyssna på barnen. Att ja men nu är de jätteintresserade av svärd och riddare, 

då jobbar de med svärd och riddare. Om det tar en vecka eller tre veckor spelar inte så stor roll, utan 

nu har de riddare som tema. Och så gör vi väl lite i förskoleklassen också, men inte i den omfattningen 

tror jag. 

När barnen inte vill delta i olika aktiviteter så hanterar förskollärarna det olika i olika 

situationer och med olika barn. Att ha rätt att säga nej är också ett inflytande, men samtidigt 

ser flera av förskollärarna som sin uppgift att locka, övertala eller skapa nyfikenhet för att få 

barnen att våga delta. Detta menar man leder till ett större inflytande på sikt, eftersom barnen 

växer när de märker att de klarar av uppgifter de inte trodde de skulle klara. Växt ger större 

möjligheter till inflytande, menar några förskollärare som jag har intervjuat. 

 

Analys av hinder för inflytande 

Dewey var (enligt Sundgren, 2011) kritisk till klassrummets fysiska miljö, men förskollärarna 

jag har intervjuat tar upp andra saker som hinder för inflytande, som till stor del handlar om 

hur organisationen av förskolan och skolan ser ut. Jag ser att förskollärarnas ibland 

självpåtagna krav och förväntningar på att hinna gå igenom ett visst kunskapsstoff ger barnen 

ett minskat inflytande och detta visar sig vara vanligare i förskoleklassen och sker i mindre 

utsträckning i förskolan. Enligt Dewey (2011) behöver viljan att lära komma inifrån. Detta 

visar sig precis som förskollärarna uttrycker när många barn är sugna på att lära när de börjar i 

förskoleklass. Det är då som förskollärarna kan arbeta vägledande snarare än styrande, så som 

Dewey (1999) menar är i enlighet med hur lärare bör arbeta. När barnen saknar intresse för 

kunskapsinnehållet och det inte knyter an till dem själva finns det ingen anledning att arbeta 

med det, enligt Dewey (2011). Om det är så som en av förskollärarna anger att hon tror; att 

barnen har som mest inflytande i förskolan och att det sedan minskar i förskoleklass och 

sedan minskar det ännu mer i skolan, så går det emot det som Dewey förespråkar att skolan 

ska vara. Det finns då en stor risk att undervisningens material skiljs från den levande 

erfarenhetens material, och detta är varken till gagn för det demokratiska samhället eller för 

samhällsutvecklingen (Dewey, 1999). 
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För- och nackdelar med inflytande 

I intervjuerna framkommer att det finns flera skäl till att ge barnen inflytande, utöver att det 

står i läroplanerna. Förskollärarna anger till exempel att det är både en rättighet och en 

självklarhet att barnen ska få vara med och bestämma över sin tillvaro för att de ska trivas.  

F4 (förskola): Jag försöker tänka att behandla barnen precis som jag skulle behandla en vuxen. Jag 

skulle aldrig tvinga någon att sätta på sig överdragsbyxorna. 

Ett annat skäl som anges är att barnen tycker det är roligt och att det de gör blir mer intressant 

om de får vara med och bestämma. Att ha inflytande ses också som någonting positivt för 

självkänslan, en av förskollärarna kopplar ihop självkänsla med känslan att kunna saker och 

känslan att kunna lära sig saker. Självkänsla behövs också för att barnen ska våga ta för sig 

och stå för sina åsikter trots att inte alla tycker lika, och det är en viktig förmåga att ha med 

sig ut i livet för att våga ta för sig och berätta vad man tycker och känner.  

Samtidigt som det finns mycket positivt med att ge barn inflytande ger man under 

intervjuerna uttryck för risken med att barn ges för mycket inflytande och att det är något 

negativt. Förskollärarna ser inte detta främst som skolans eller förskolans problem utan talar 

om det som ett större problem som rör föräldrars oförmåga att sätta gränser och en livsstil där 

barn får bestämma över mer än de klarar. Barn behöver lagom mycket inflytande. När det blir 

för mycket kan det leda till ett för stort ansvar som inte är bra för barnen menar 

förskollärarna. Då är det bättre att begränsa inflytandet. 

F7 (förskoleklass): För jag tror inte barnen kan ta det ansvaret fullt ut hela vägen att ha alla de här 

valmöjligheterna. 

F4 (förskola): Och hemma var det såhär, han utsattes för att ta beslut hela tiden. Han grät ju varenda 

gång nån frågade. Och föräldrarna undrade vad det var för fel. Men så kom de fram till att det var 

jobbigt med alla besluten och så kom de fram till, låt honom välja mellan två, alltså minska beslutet, 

och då blev det mycket bättre. Jag tänker att man ska inte lägga för mycket, ibland kanske det är skönt 

att nån säger nu ska vi gå ut och så är det. 

F2 (förskoleklass): Det är väl som jag sa förut om de får för mycket inflytande.  

 

Analys av för- och nackdelar med inflytande 

När förskollärarna menar att inflytande både är en rättighet och en självklarhet tolkar jag det 

som att Deweys teorier har starkt fäste i både förskolan och skolan. Däremot är det inte alltid 

självklart hur inflytandet ska ges barnen på klokaste sätt. Förskollärarna vittnar om att barnen 

ibland har för stort inflytande, vilket är något Dewey inte nämner i sina teorier. Det Dewey 

(2004) tar upp är att barnens förutsättningar och förmågor ska få stort utrymme, men att 

ansvaret för utbildningen inte ska lämnas över till barnen. Möjligtvis var det inte så aktuellt 

under första hälften av 1900-talet att barn skulle ha för stort inflytande. Men kanske är det så 

att vi som lever nu har tagit Deweys teorier om inflytande och idéer om att demokratin måste 

ingå i vårt dagliga liv lite väl långt? Kanske får tankarna om individens erövrande av 

självständighet för stort utrymme i vårt samhälle? Förskollärarnas tal om att barn också 

behöver gränser att förhålla sig till är kanske en följd av att barn av idag har för stort 

inflytande? Och vad det i så fall leder till är oklart. 
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Demokratiutbildning 

Något som framkommer i flera av intervjuerna är att inflytande är en viktig aspekt av 

demokrati. Framför allt förskollärarna i förskoleklass talar om vikten av att barnen ska lära sig 

att ta ansvar för sig själva och det gemensamma, att anpassa sig till gruppen och efter regler, 

och att lära sig demokratiska principer. Detta kopplar de även till inflytande: 

F5 (förskoleklass): Demokrati och inflytande, de hör ihop litegrann. Det är också viktigt att man lär 

sig de här demokratiska formerna. Att de känner att de får vara med och bestämma. 

F2 (förskoleklass): Jag tror att om barn får inflytande så blir det mer demokrati, att de får vara med 

och bestämma. Alltså då blir det ju mer demokrati i barngruppen. 

För att lära sig de demokratiska principerna använder förskollärarna sig av flera olika 

metoder. Det kan till exempel vara klassråd och elevråd. I dessa forum tas frågor upp som 

kommer från barnen själva och de blir delaktiga i den demokratiska processen genom att till 

exempel begära och få ordet, framföra sina åsikter, ge kommentarer och delta i omröstningar. 

I mina intervjuer framgår att detta gäller i större utsträckning i förskoleklass än i förskolan. En 

förskollärare som arbetar i förskolan ger uttryck för att barnen inte förstått hur till exempel 

omröstning går till, medan det är en vanlig metod att använda i förskoleklassen. 

F4 (förskola): Så säger man vilka vill gå på promenad, de räcker upp en hand eller ställer sig här, och 

vilka vill stanna på gården, så kan de ställa sig på båda ställena. 

Ett annat exempel är att förskoleklassbarnen är med i processen med att utforma regler för 

klassen, att gemensamt komma fram till hur man vill ha det i klassen och hur man ska vara 

mor varandra. I samband med att reglerna bestäms formuleras också kontrakt som barnen 

skriver under. Dessa processer relaterar förskollärarna till inflytande. I denna form av 

inflytande ingår även att få en förståelse för majoritetsbeslut och därmed att det inte alltid blir 

precis som det enskilda barnet vill eller anser, och att det enskilda barnet inte kan eller ska 

bestämma över precis allt. Följande citat visar på detta: 

F1 (förskoleklass): Vi måste jobba in det här att, var och en kan inte bara välja precis vad man själv 

vill. 

F7 (förskoleklass): Det är viktigt att berätta varför man gör det här, varför vi i så fall måste vänta på 

vår tur, som kan vara jättejobbigt. För det handlar ju också om inflytande att jag vill säga. Jag vill ju 

säga. Jo, fast du kanske inte kan säga det om inte kompisen fått prata än. 

Här ingår också att lära sig att ta ett större ansvar för till exempel sina kläder och för 

gemensamt material och miljön på skolan. I förlängningen handlar detta om att barnen ska 

lära sig tänka på andra och inte alltid sätta sig själv främst: 

F1 (förskoleklass): Jag går ju inte och hänger upp deras kläder som ligger på golvet, utan nu får de gå 

ut och ta ansvar själva. Sånt inflytande får de ju lära sig att, ta sitt eget ansvar. Att inflytande inte bara 

är att ta, det är att ge. Också. Faktiskt. […] Det handlar ju om att anpassa sig i samhället litegrann. 

 

Analys av demokratiutbildning 

När förskollärarna arbetar med att lära barnen de demokratiska principerna är det i enlighet 

med Deweys (2004) idéer om att skolan ska stödja barnen att delta i det som pågår i 

samhället. Förskollärarna gör det som Dewey (2011) kallar att säkra samhällsutvecklingen. 
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Arbetsmetoderna som barnen får ta del av, till exempel omröstningar och att skriva under 

kontrakt liknar de som barnen möter och kommer att möta i samhällslivet. I till exempel 

klass- och elevråd och i det gemensamma utformandet av regler tillåts barnen vara aktiva och 

detta leder enligt Dewey (2004) till att ansvarskänslan utvecklas, något som behövs i det 

demokratiska samhällslivet. Slutsatsen i denna analys är att när förskollärarna främst i 

förskoleklass arbetar med att lära ut demokratiska principer bidrar de till att forma ett 

demokratiskt samhälle - något som enligt Dewey (2004) är en viktig uppgift för skolan. Detta 

sker enligt mitt resultat främst i förskoleklass, vilket kan ha med barnens ålder och mognad att 

göra. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Följande svar på mina frågeställningar framkommer i resultatet: 

Förskollärarna uppfattar att de ger barnen inflytande på flera olika sätt, till exempel genom att 

lyssna på dem, observera deras lek och att föra dialog med dem, och sedan försöka gå deras 

viljor till mötes. Förskollärarna i förskolan talar i större utsträckning än förskollärarna i 

förskoleklassen om att de anpassar miljön efter barnens intressen. Förskollärarna erbjuder 

även barnen att göra val inom begränsade områden och menar att det både kan vara 

nödvändigt för barnens skull och ibland nödvändigt på grund av yttre faktorer. 

Förskollärarna uppfattar att barnen har stort inflytande över bland annat lekstunden, som ser 

olika ut i förskoleklass och förskola. I förskoleklass ingår det ofta i dagsschemat medan på 

förskolan är det mer sammanhängande tider under dagen. Ibland ges barn för mycket 

inflytande menar förskollärarna, vilket kan leda till för stort ansvar, som enligt förskollärarna 

är något negativt. 

Förskollärarna i både förskola och förskoleklass tar upp yttre faktorer som hinder för barns 

inflytande. Det handlar om till exempel mattider, personaltäthet och storlek på barngrupp. 

Förskollärarna i förskoleklass tar även upp att barnen i förskoleklass inte har mer än begränsat 

inflytande över ämnesinriktade arbetspass och liknande, detta uppfattar förskollärarna vara 

begränsande för barns inflytande. Även när barnen gör motstånd eller säger nej menar 

förskollärarna att det leder till ett begränsat inflytande, samtidigt som rätten att säga nej 

innebär att ha inflytande. Förskollärarna försöker ofta övertala barnen att delta, eftersom de 

menar att det leder till ett utökat inflytande på sikt. 

Förskollärarna i förskoleklass talar om vikten av att barnen ska lära sig att ta ansvar för sig 

själva och det gemensamma, att anpassa sig till gruppen och efter regler, och att lära sig 

demokratiska principer. Detta arbetar de med till exempel genom att låta barnen vara med i 

utformandet av regler, ha omröstningar med majoritetsbeslut och låta barnen delta i klass- och 

elevråd. De menar att inflytande är en viktig del av demokrati, på detta sätt uppfattar de att de 

arbetar med att utveckla demokrati. Detta sker enligt mitt resultat främst i förskoleklassen. 
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Diskussion 

Under denna rubrik förs först en resultatdiskussion, därpå en metoddiskussion och sist ges 

förslag på vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Jag utgår från de teman som 

materialet är kategoriserat i och diskuterar resultatet i relation till litteraturgenomgång och 

tidigare forskning. Dessutom diskuterar jag under en särskild rubrik likheter och skillnader 

mellan barns inflytande i förskola respektive förskoleklass. 

 

Möjligheter till inflytande 

Enligt Arnér (2009) och Johannesen och Sandvik (2009) behöver de som arbetar i förskolan 

rikta stor uppmärksamhet på barnens intressen, erfarenheter, behov och initiativ. Detta för att 

barnen ska ha möjlighet till ett reellt inflytande. Förskollärarna i min studie uttrycker att de 

gör det, till exempel genom att lyssna på barnen, anpassa miljön utifrån vad barnen visar 

intresse för och under olika stunder på dagen låta barnen bestämma vad de vill ägna sig åt. De 

menar även att de är flexibla och kan göra ändringar i sina planeringar för att ta tillvara det 

barnen vill eller visar intresse för, och att deras förhållningssätt är nära förknippat med 

barnens möjligheter till inflytande. Enligt förskollärarnas uppfattningar i min studie så arbetar 

de i enlighet med Arnérs (2009) och Johannesen och Sandviks (2009) resonemang omkring 

hur pedagoger ”bör” agera för att ge barnen reellt inflytande. 

Förskollärarna ger i resultatet uttryck för att de sätter upp gränser för barns inflytande, det kan 

till exempel röra sig om att barnen får välja mellan ett antal aktiviteter eller i vilken ordning 

de vill göra olika uppgifter. Ett sådant begränsat inflytande går att jämföra med hur Arnér 

(2009) definierar delaktighet, nämligen att barnen får ta del av något som redan är bestämt. 

Några förskollärare menar att denna typ av inflytande, eller om man väljer att kalla det 

delaktighet, är nödvändig för många barn, då de har svårt att göra för många val. Att begränsa 

inflytandet sker alltså med barnens bästa för ögonen, enligt förskollärarna. I artikeln i 

Barnkonventionen som handlar om att ge barnen inflytande tar man upp att barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, och att man vid alla åtgärder 

som rör barn ska ha barnets bästa för ögonen (UNICEF Sverige, 2009). Som jag skrev i 

inledningen tänker jag att det är av stor vikt att man som förskollärare har barnets bästa i 

ryggen i alla situationer och jag tolkar det som att förskollärarna här tänker på barnens bästa 

när de ger dem ett begränsat inflytande.  

 

I Melins (2013) avhandling kan jag finna stöd för mitt resultat. I Melins perspektiv ”Barns 

delaktighet i kontrollen av det egna livet”, ser jag likheter med det som i mitt resultat 

kategoriseras som Möjligheter till inflytande. Perspektivet rör personliga beslut och att barn 

har rättigheter att vara delaktiga i beslut som påverkar dem själva. När förskollärarna uppger 

att de lyssnar till barnen ger de barnen möjlighet till inflytande. Här, menar förskollärarna, att 

de ger barnen en upplevelse av inflytande över sådant som berör deras liv. Om barnen själva 

upplever att de har inflytande visar sig inte i mitt resultat, eftersom det är förskollärarnas 
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uppfattningar som undersöks. Att förskollärarna både lyssnar till barnen och går dem till 

mötes när de bedömer det som möjligt är också i enlighet med det Johannesen och Sandvik 

(2009) tar upp om att vuxna måste vara lyhörda för barnens åsikter och uttryck och låta 

barnen påverka situationer. Förskollärarna i denna studie menar att det gäller att både vara 

lyhörd och att göra verklighet av barnens idéer. Det kan inte stanna vid enbart lyssnande. 

Vidare framkommer det i resultatet att förskollärarna ser barns inflytande som en rättighet, 

vilket stöds av hur Melin beskriver perspektivet ”Barns delaktighet i kontrollen av det egna 

livet”. 

 

I Westlunds (2011) studie framkommer olika aspekter av inflytande och några av dem finns 

representerade även i mitt resultat. Förskollärarna i min studie talar liksom i Westlunds studie 

om vikten av att skapa handlingsutrymme för och tillfällen till samtal med barn. När 

förskollärarna i förskolan uppger att de anpassar miljön utifrån vad barnen visar intresse för är 

det i överensstämmelse med det Westlund kallar att Planera utifrån barns behov och intressen. 

Westlund tar även upp att förskollärarnas förhållningssätt är den viktigaste faktorn för barns 

möjligheter till inflytande, detta är i enlighet med mitt resultat. I de intervjuer jag gjorde anger 

förskollärarna att det ingår i deras uppdrag att ha ett förhållningssätt som ger barnen möjlighet 

till inflytande. De menar att de behöver se och lyssna på barnen och vara nära dem i deras lek 

för att upptäcka barnens intentioner och intressen. 

 

Hinder för inflytande 

I mitt resultat beskriver förskollärarna att det finns många yttre faktorer som hindrar barns 

inflytande, varav några rör barngruppens storlek och personaltäthet. Detta är i enlighet med 

Westlunds (2011) resultat om svårigheter och dilemman som kan uppstå i arbetet med att ge 

barn inflytande. I Westlunds resultat framkommer även andra svårigheter som inte 

förskollärarna i denna studie tar upp, vilket kan bero på att Westlunds studie är mycket mer 

omfattande än denna studie och att hon genomför både observationer och intervjuer för att 

samla in sitt resultat. Vad som däremot inte framkommer i Westlunds studie är det som rör 

barns hinder för inflytande kopplat till undervisning i enlighet med läroplanens formuleringar. 

Förskollärarna som arbetar i förskoleklass anger kunskap som de förväntas gå igenom under 

barnens år i förskoleklasssom ett hinder för barnens inflytande. Att det inte framkommer i 

Westlunds studie kan bero på att den genomfördes i förskolan och att det enligt mitt resultat är 

i förskoleklass detta problem uppstår. 

I Ribaeus (2014) studie framkommer att barnen ibland utmanar regler och utövar motstånd, 

och detta ses som ett slags inflytande som barnen har över sin tillvaro på förskolan. I mitt 

resultat menar förskollärarna att när barnen säger nej hanterar de det olika från barn till barn, 

men de menar att det ofta är deras uppgift att locka eller övertala barnen att delta. De menar 

att det på sikt leder till ett större inflytande, eftersom barnen växer av att lyckas med uppgifter 

och aktiviteter som de inte trodde sig klara. 

Det som framkommer i Ribaeus studie om att barn villkorar varandras inflytande är inget som 

framkommer i mitt resultat, detta kan bero på att förskollärarna i min studie inte uppfattar när 

barnen villkorar varandras inflytande, eller på att deras huvudfokus i min studie var hur de 

arbetar med att ge barnen inflytande. 
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För- och nackdelar med inflytande 

Johannesen och Sandvik (2009) kopplar delaktighet och inflytande till att vi som vuxna har ett 

etiskt ansvar att möta varje barn som subjekt, det vill säga att barnen är tillräckliga som de är, 

de behöver inte bli något de inte är. Denna syn visar en förskollärare i min studie att hon delar 

när hon påstår att hon vill behandla barnen som hon skulle behandla en vuxen. Enligt flera 

förskollärare är det en självklarhet att barnen ska få vara med och bestämma över sin tillvaro 

på förskolan. Det ses både som positivt och självklart. 

En nackdel med inflytande som framkommer i min studie är att förskollärare uppfattar att 

barn ibland ges för mycket inflytande och följden av det blir att barnen får ta ett allt för stort 

ansvar. Detta har jag inte funnit stöd för i tidigare forskning. Det skulle kunna bero på hur 

man ställt olika frågor i olika undersökningar. Det skulle också kunna bero på att det skett en 

utveckling i samhället där barns inflytande har ökat i en sådan grad att vuxnas inflytande och 

ansvar därigenom minskat. 

 

Demokratiutbildning  

När förskollärarna i framför allt förskoleklassen arbetar med att ge barnen inflytande i 

allmänhet och att barnen ska lära sig att ta ansvar för sig själva och det gemensamma, att 

anpassa sig till gruppen och efter regler, och att lära sig demokratiska principer i synnerhet, så 

pågår det som Ribaeus (2014) kallar för demokratiutbildning. När man arbetar med att lära ut 

demokratiska principer i förskoleklass går det att jämföra med det som Ribaeus (2014) i sin 

analysmodell beskriver som formella demokratihändelser. De utgår från ett lärarperspektiv 

och är initierade av förskollärarna och de anknyter på ett tydligt sätt till demokrati. 

Samtidigt kan jag se inslag av alla/de andra demokratihändelserna i modellen i det mesta som 

förskollärarna uppfattar och beskriver ha med inflytande att göra. Det är i de individualistiska 

demokratihändelserna som barnens potential frigörs, men detta uppfattar jag sker i många av 

de sammanhang där barn har eller ges inflytande, oavsett vem som tar initiativet. I till 

exempel omröstningar eller utformande av regler agerar barnen tillsammans och visar, eller 

åtminstone får barnen erfara att de behöver ha förståelse för andra, som Ribaeus (2014) 

förklarar de sociala demokratihändelserna. Enligt Johannesen och Sandviks (2009) 

resonemang går demokrati, inflytande och delaktighet lika mycket ut på att vara en del av en 

gemenskap och visa respekt för varandra, som att få vara med och bestämma. Ett citat från 

mitt resultat som stödjer deras resonemang är följande: 

F1 (förskoleklass): Jag går ju inte och hänger upp deras kläder som ligger på golvet, utan nu får de gå 

ut och ta ansvar själva. Sånt inflytande får de ju lära sig att, ta sitt eget ansvar. Att inflytande inte bara 

är att ta, det är att ge. Också. Faktiskt. […] Det handlar ju om att anpassa sig i samhället litegrann. 

Jag uppfattar det som att det finns en samstämmighet mellan mitt resultat och det som 

Johannesen och Sandvik (2009) menar med att delaktighet och inflytande inte bör uppfattas 

som en motsättning till hänsynen till gruppen. Det ligger även i linje med Ribaeus förklaring 

av sociala demokratihändelser. 

Att demokratihändelser är politiska uppfattar jag förekommer mest hela tiden, eftersom det 

både i förskola och förskoleklass finns vuxna och de befinner sig oundvikligen i en 

maktposition gentemot barnen. De vuxna har det formella ansvaret för verksamheten 

(Johannesen & Sandvik, 2009), och enligt mig då också makten. Jag finner det svårt att dela 

upp det som framkommit i mitt material i Ribaeus (2014) fyra kategorier. Möjligen har de 
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drag av någon av de fyra demokratihändelserna, dock tror jag att jag hade behövt vara på plats 

för att se händelserna och utifrån det bedömt vilken kategori de främst tillhört. Så som 

Ribaeus (2014) tanke var så tror jag att denna analysmodell passar bäst att använda i 

kombination med observationer eller direkt i verksamheten som ett redskap för att tydliggöra 

hur man arbetar med förskolans demokratiuppdrag. 

 

Skillnader och likheter mellan förskola och förskoleklass 

I mitt resultat framkommer att det finns både skillnader och likheter i förskollärarnas sätt att 

arbeta med barns inflytande och att övergången därmed verkar ha viss betydelse för barns 

möjligheter till inflytande.  

 

En skillnad som framkommer är hur förskollärarna arbetar med att anpassa miljön och på 

detta sätt ge barnen inflytande. Detta görs enligt mitt resultat i större utsträckning i förskolan 

än i förskoleklassen. Både den fysiska miljön och det mer schemalagda arbetssättet beskrivs 

som mer styrd i förskoleklassen, och det behöver barnen anpassa sig efter, därmed blir det en 

skillnad i inflytande. Detsamma gäller lekstunden, som förekommer i båda verksamheterna, 

men i förskoleklassen är den mer begränsad i tid jämfört med hur det ser ut i förskolan. Detta 

kan säkerligen ha att göra med att ett av syftena med förskoleklassen är att ”förbereda 

eleverna för fortsatt utbildning” (Skolverket, 2016b s.20). Frågan är om själva 

klassrumsmiljön är viktig i förberedelsearbetet. Enligt Sundgren (2011) var Dewey kritisk till 

klassrummets fysiska miljö, eftersom den hämmar kunskaps- och erfarenhetsutbyte och leder 

till passivitet. Ordningen i klassrummet är till för lärarens hanterande av eleverna som ett 

kollektiv (Sundgren, 2011). Så som jag förstår det lever detta kvar i våra skolor i relativt stor 

utsträckning. Av analysen av resultatet framgår att både barn och förskollärare i förskoleklass 

är mer styrda av klassrumsmiljön och att det finns större möjligheter till att anpassa miljön i 

förskolan. Kanske skulle det vara till gagn för barnen i förskoleklass om det fanns större 

möjligheter till anpassning av miljön så att som Dewey (2011) menar aktivitet, 

erfarenhetsutbyte och fri kommunikation kan uppmuntras ännu mer. Kanske skulle barnen i 

förskoleklassen gagnas av en mer fri möblering för att därigenom få större inflytande? Som 

jag ser det finns här en möjlighet att låta verksamheten i förskoleklassen ännu mer influeras 

av förskolans pedagogik och traditioner.  

Förskollärarna i förskoleklassen berättar i min studie att de försöker ge barnen inflytande 

genom att ge dem valmöjligheter i olika arbetspass och att avsätta tid för lekstunder i schemat. 

De ger även uttryck för möjligheter att anpassa verksamheten och dagen utifrån barnens 

intressen. Detta är ett exempel på att förskollärarna i förskoleklassen arbetar utifrån en av 

grundtankarna med förskoleklassen – att låta verksamheten präglas av förskolans traditioner, 

barnsyn och kultur (Ackesjö, 2014).  

 

En annan skillnad som framkommer är att förskollärarna i förskoleklassen arbetar med demo-

kratiutbildning på ett strukturerat sätt jämfört med hur förskollärarna i förskolan beskriver att 

de gör. Detta kan ha att göra med barnens ålder och mognad. I barnkonventionen framhålls att 

”barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF 

Sverige, 2009 s.18), och att inflytandet skall öka med stigande ålder och mognad framkom-

mer även i skolans läroplan (Skolverket, 2016b). Jag uppfattar detta som ett exempel på att 
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förskollärarna tar hänsyn till barnets ålder och mognad i enlighet med både skolans läroplan 

och barnkonventionens formuleringar.   

 

En likhet som framträder i mitt resultat är det som rör förskollärares förhållningssätt gentemot 

barnen, de visar på en samsyn när det gäller att se och lyssna på barnen, finnas nära och guida 

vid behov och försöka gå dem till mötes när de kommer med förslag eller visar intresse för 

något särskilt. Ytterligare en likhet som förskollärarna ger uttryck för är de yttre omständig-

heter som styr verksamheten, så som rutiner kring mat och raster, barngruppens storlek och 

personaltäthet, som enligt förskollärarna begränsar barns inflytande.  

 

Vad dessa skillnader och likheter innebär för barnen är svårt att dra slutsatser om utifrån mitt 

resultat, eftersom jag har undersökt förskollärares uppfattningar om barns inflytande. Studien 

är ett bidrag till diskussionen om vad reellt inflytande är och kan vara och hur man kan arbeta 

för att ge barnen det. 

 

Metoddiskussion 

För att få ett underlag till denna studie genomfördes sex intervjuer med förskollärare i förskoleklass 

respektive förskola. Syftet var att undersöka och jämföra förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i förskoleklass respektive förskola, samt uppfattningar om hur de arbetar för att ge 

barnen ett reellt inflytande. Jag anser att jag genom att genomföra intervjuer fått svar på mina 

frågeställningar. 

Detta är en kvalitativ ansats, som gett mig ett litet material om hur just de förskollärare jag har 

intervjuat uppfattar att de arbetar med att ge barn inflytande. Resultatet kan därför inte 

generaliseras till att gälla uppfattningar som förskollärare i allmänhet har. Eftersom det är jag 

som gjort intervjuerna är de troligen färgade av mitt sätt att vara och möta människor på, det 

är också jag som har gjort analysen, som också har blivit som den blivit på grund av mig och 

mina uppfattningar. Därför går den inte att upprepa på exakt samma sätt av någon annan. 

Detta är en del av den kvalitativa ansatsens villkor (Bryman, 2011). Även om jag själv skulle 

genomföra en liknande studie en gång till skulle resultatet inte bli exakt detsamma, eftersom 

jag nu fått nya erfarenheter och infallsvinklar av att genomföra denna studie. Däremot anser 

jag att jag genomfört studien så noggrant jag kunnat, och därmed kan den anses vara ett 

bidrag till diskussionen om hur förskollärare kan och bör arbeta med att ge barn inflytande.  

Genom att göra intervjuer av förskollärare har jag fått fram vad förskollärare anser sig göra 

som leder till inflytande, delaktighet och i förlängningen även demokrati. Ett tänkbart sätt att 

ta reda på hur förskollärare arbetar med att ge barn inflytande och att upptäcka hur barns 

inflytande ser ut i förskoleklass och i förskola skulle kunna vara att göra observationer. Då 

kommer man undan eventuell problematik med att intervjupersoner vill ge ”rätt” svar på 

frågor och kan få syn på hur det faktiskt fungerar i verksamheten. Intervjuerna i denna studie 

har gett underlag till vad man skulle kunna fokusera på i observationer, därför skulle 

observationer kunna kombineras med intervjuer. Intervjuerna ger underlag för och möjlighet 

att belysa de intentioner som förskollärarna har med sina handlingar. 
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Förslag på vidare forskning 

Eftersom mitt material till denna studie är relativt litet skulle det vara intressant att göra en 

större studie med fler förskollärare och därigenom få ett fylligare material. 

Något som också skulle vara intressant att undersöka närmare är det som förskollärare anger 

som hinder för barns inflytande. Några av de hinder som enligt förskollärarna finns har med 

organisation och ekonomi att göra och därmed är det politiska beslut som ligger bakom. Ett 

förslag på vidare forskning är en studie där man jämför hur personaltäthet påverkar barns 

möjligheter till inflytande.  

Det skulle också vara intressant att försöka ta barnens perspektiv genom att fråga dem hur de 

upplever inflytande och delaktighet vid övergången från förskola till förskoleklass. Utifrån det 

resultatet skulle eventuella förändringar kunna göras för att på ett ännu bättre sätt kunna ge 

barnen det reella inflytande de har rätt till enligt styrdokumenten. 

En intressant aspekt av inflytande som framkommit i min studie är att förskollärare uppfattar 

att barn ibland ges för mycket inflytande. Om det är så, vad för mycket innebär, vad det beror 

på och vilka följder det i så fall får, för barn och för demokratiutvecklingen är också 

intressanta frågor som skulle kunna belysas och diskuteras i vidare studier. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Karlstad, 170411 

 

Hej! 

Jag heter Beata Strandlund och läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag går termin 

6 och ska nu under våren skriva examensarbete. Det temaområde jag valt rör demokrati och 

barns rättigheter och det jag vill undersöka handlar om barns inflytande.  Jag vill intervjua 

förskollärare om deras uppfattningar om, och syn på, barnens inflytande, hur det ser ut, vad 

barnen har inflytande över och vad de inte har inflytande över. Jag är också intresserad av om 

barns inflytande i förskoleklass är likt eller olikt barns inflytande i förskolan och i så fall på 

vilket sätt. Därför vill jag intervjua både förskollärare som arbetar i förskoleklass och de som 

arbetar i förskola. Intervjuerna sker enskilt och jag beräknar intervjutiden till 30-45 minuter. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det behöver motiveras. 

Jag önskar spela in de intervjuer jag gör för att kunna gå tillbaka och lyssna på och fundera 

över det som sagts. Ingen annan än jag kommer ha tillgång till de ljudfiler som spelats in och 

de kommer raderas när examensarbetet är färdigt.  Både skolan och den som blir intervjuad 

kommer att vara helt anonyma. 

Det färdigställda examensarbetet kommer att publiceras som studentuppsats i dataportalen 

DiVA – som står för Digitala Vetenskapliga Arkivet. Webadress: www.diva-portal.org. 

Skulle du vara intresserad av att delta i min undersökning? Jag kommer att kontakta dig, så 

kan vi prata vidare. Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till mig, via 

mail: (min mailadress) eller telefon: 070 – 23X XX XX. 

 

Med vänlig hälsning, 

Beata Strandlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

 
Skriftligt samtycke till medverkan i intervju 

 

Jag har informerats om syftet med studien, och hur informationen samlas in, bearbetas och 

hanteras. Jag har också informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

Jag samtycker till att delta i denna studie, som handlar om förskollärares uppfattningar om 

barns inflytande i förskoleklass och förskola. 

 

 

 

 

Underskrift____________________________________________ 

 

 

Ort___________________________________________________ 

 

Datum________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 

Start-/bakgrundsfrågor: Hur länge har du arbetat i förskoleklass, har du arbetat i förskola 

också, hur länge har du arbetat just här, hur länge har du arbetat som förskollärare…  

 

- Berätta hur ni arbetar med att ge barn inflytande i förskoleklass/förskolan. 

- Har ni några speciella ”metoder” eller nåt speciellt ”tänk”/ speciell strategi/speciellt 

material när ni arbetar med barns inflytande, och hur ser det i så fall ut? 

- Hur planerar/diskuterar ni i arbetslaget kring inflytande? 

 

 

- När under dagen kan barnen helt bestämma över sin tid och tillvaro, och vad gör de 

då? 

- Vilka situationer kan barnen ha inflytande över? 

- Vad vill barn ha inflytande över?  

- Hur tar ni reda på vad barnen vill ha inflytande över? 

 

 

- Vad finns det för saker/situationer där barnen kan utöva sitt inflytande tillsammans? 

- När kan barnen ta gemensamma initiativ? 

- Hur hanterar ni när barn inte vill vara med? 

- När barnen kommer med förslag om saker de vill göra, hur hanterar ni det/vad gör ni 

då? 

- Finns det saker som barnen inte bör ha inflytande över? I så fall vad? 

- Har barnen för mycket inflytande över en del saker? Vad kan det i så fall vara, ge 

exempel. 

- Har barnen för lite inflytande över en del saker? Hur blir det då? 

 

 

- Vad möjliggör barns inflytande?  

- Vad hindrar barns inflytande? 

- Vad har organisationen för betydelse för barns möjlighet till inflytande? 

- Hur ser du på din egen roll som förskollärare vad gäller att möjliggöra/hindra barns 

inflytande? 

 

Har alla barn lika mycket inflytande över verksamheten? Olika barn har olika mycket 

inflytande, vad beror det på? På vilket sätt har olika barn olika mycket inflytande? Lyft fram 

skillnader… 

- Om ja, hur visar det sig? 

- Om nej, vad beror det på? 

 

- Vad är positivt med att ge barnen inflytande? 

- Finns det något som är negativt med att ge barnen inflytande, i så fall vad? 

 

- Hur tror du inflytande ser ut i förskoleklass jämfört med förskola?  

- Jämfört med skolan? 

- Vad kan förskola – förskoleklass – skola lära av varandra på området? 


