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Abstract 

The purpose of this study is to find out about pre-school teachers´ description and work with 

the concept of "children´s influence" and participation. This is important since this is one of 

the preschool assignment according to the preschool curriculum Lpfö 98 (Skolverket, 2016). 

 

To study preschool teachers' experiences and thoughts about children's influence and partici-

pation in preschool, semi-structured interviews were conducted with four preschool teachers. 

The study results show that the concept of influence is defined as involving the children in the 

business and that they have the opportunity to decide, but also how the children participate in 

the activities. The preschool teachers show a variation in experiencing children’s influence the 

meanings and conception differentiated. Some preschool teachers perceive it as children 

should decide more in preschool. Others believe children should be more involved in every-

day decisions and activities. 

 

Children should have the opportunity to influence their everyday lives, as a preschool teacher 

this is about finding a strategies and opportunities to see each child and its interest. The 

preschool teachers clarify the importance of how body language and images are useful tools 

to show clarity and understanding, when younger children don´t have the verbal language. 

It is important for the preschool teacher to be responsive, listening and enable possibilities for 

the children to express their needs and desires.  

These educational strategies make it easier for the children to influence their situation and the 

ability to influence in preschool. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få reda på hur pedagoger beskriver och arbetar med begreppen 

”barns inflytande” och delaktighet i förskolan. Detta är viktigt att få en inblick i, då dessa 

begrepp benämns som strävansmål i förskolans styrdokument, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). 

Metoden som valts i studien är semi-strukturerade intervjuer, för att undersöka pedagogernas 

uppfattningar kring deras erfarenheter av barns inflytande och delaktighet i förskolan och vad 

begreppet betyder för dem som pedagoger. Fyra pedagoger intervjuades till studien. 

 

I studiens resultat kan man utläsa att begreppet inflytande definieras som att det handlar om 

att involvera barnen i verksamheten och att de får möjlighet att bestämma men också om hur 

barnen blir delaktiga i verksamheten. Pedagogerna är enade om att barnen bör ha möjlighet 

till inflytande över sin vardag. Det gäller att hitta en strategi så möjligheten finns till att se 

varje barn och dess intresse. Det är viktigt att barnen får uttrycka sina åsikter och att man som 

pedagog tar till sig av dem. Pedagogerna tydliggör vikten av hur kroppsspråk och bilder är bra 

hjälpmedel för att visa tydlighet, förstå och göra sig förstådda, då de yngre barnen kan sakna 

det verbala språket. Dessa hjälpmedel underlättar för barnen att kunna påverka sin situation 

och möjligheten till inflytande i verksamheten. 
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1 Inledning 
 

Förskolans läroplan, Lpfö 98, beskriver mål som pedagogerna strävar efter i sitt arbete med 

barnen i verksamheten (Skolverket, 2016). Ett av alla de strävansmålen säger att förskollärare 

ska se till att alla barn har inflytande över både arbetssätt och verksamhetens innehåll 

(Skolverket, 2016). 

 

Det är ett viktigt ämne att fördjupa sig i då många barn tillbringar mycket tid av sin vardag på 

förskolan och bör få påverka sin vardag och sin vistelsemiljö. Förskolans styrdokument finns 

för att barnen ska få den bästa möjlighet till utveckling och lärande under sin tid i förskolan. 

Pedagogerna kan med hjälp av styrdokumenten fördjupa sig i strävansmålen för 

verksamheten. Då läroplanen för förskolan tar upp barns inflytande i förskolan, så ser jag det 

som viktigt att pedagogerna fångar upp detta strävansmål och tar det till sig, för att göra 

barnen delaktiga i sin vardag på förskolan. Jag vill fördjupa mig i och få en förståelse för 

pedagogers syn och erfarenhet av begreppet barns inflytande – Vad det är och hur det kan 

förstås? Utifrån diskussioner med pedagoger på både arbetsplats och min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag erfarenheter av att det är ett stort och svårtolkat 

begrepp. När ett begrepp skall tolkas kan uppdraget som bygger på detta begrepp tolkas på 

olika sätt så. Det blir därför betydelsefullt att undersöka vilka tankar och vilken syn 

förskollärare har kring hur barnen bör och kan ha inflytande under sin tid på förskolan.  

 

Genom att få sätta sig in i detta begrepp om just barns inflytande, ser jag att det kan öppna 

upp för tankar och reflektion hos pedagogerna. Begreppet kan tolkas olika det är därför nyttigt 

att få fördjupa sig i detta begrepp. En djupare förståelse av begreppet kan hjälpa pedagogerna 

att bli mer uppmärksamma på vad barnen gör för att göra sig hörda, hur barnen framför sina 

åsikter och på vilka sätt pedagogerna kan öka sin lyhördhet. 

 

En förståelse för hur och vad barnen kan göra för att deras inflytande, som åsikter, handlande 

och att få bli lyssnad på kan betyda för dem i deras vistelse i verksamheten. 

Barns inflytande bör finnas i det dagliga arbetet och utvecklas tillsammans med barnen hela 

tiden. Pedagogernas medvetna arbete för inflytande bör vara en självklarhet, där pedagogerna 

inte bara sätter en ”checkmarkering” när man anser att man uppnått en viss aktivitet med 

barns inflytande som fokus eller innehåll. Begreppet bör göras levande, genom att ingå i allt 

arbete och i hela verksamheten och att det finns ett öppet reflekterande samtal kring detta 

mellan pedagogerna. Det är viktigt att diskutera och samtala om begreppet med varandra, vad 

det har för betydelse för just dem och deras verksamhet. Finns det en levande diskussion kring 

begreppet så kan vi som pedagoger alltid arbeta med det, tillsammans, inklusive barngruppen. 

Det är för barnens skull vi som pedagoger finns på förskolan och genom att utmana deras 

behov har vi möjlighet att skapa goda förutsättningar för dem till utveckling och lärande – 

tillsammans med oss. 
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1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur pedagoger beskriver och arbetar med 

begreppen barns inflytande och delaktighet i den dagliga verksamheten. 

 

1.1  Frågeställningar 

 

➢ Hur beskriver pedagogerna begreppet barns inflytande? 
 

 

➢ Hur arbetar pedagogerna för att göra barnen delaktiga i verksamheten? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här kommer jag ta upp tidigare forskning om inflytande och delaktighet i förskolan. Mitt 

största fokus ligger på hur pedagoger uppfattar dessa begrepp. Där av litteratur och 

avhandlingar som i första hand behandlar vuxnas synsätt och erfarenheter. Jag kommer också 

ta upp vad förskolans läroplan säger om barns inflytande, samt vad barnkonventionen 

uttrycker om delaktighet och rättigheter kring det.  

 

2.1 Förskolans uppdrag och barns rättigheter 

Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen är grunden för det pedagogiska arbetet i våra 

verksamheter. År 1998 kom den första läroplanen, vilket gör att förskolans pedagogiska 

arbete förstärks och synliggörs genom styrdokumentet (Skolverket, 2016). Arnér & Tellgren 

(2006) skriver att läroplanen lyfter strävansmål, där vi kan läsa att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka sig och påverka sin situation i verksamheten. Skolverket (2016) tydliggör även det, 

där de skriver att barngruppen bör ses som en viktig och aktiv del i sitt lärande och sin 

utveckling. Lärandet bör byggas på både samspel mellan barn och vuxna, likaväl som samspel 

och lärande mellan barn och barn (Skolverket, 2016). 

 

I FN:s barnkonvention kan vi läsa om barns rättigheter, delaktighet och inflytande. Artikel 12 

i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att bli lyssnade till och att få bidra, men även att 

barnen skall kunna ta beslut som rör barnen själva. Det förtydligas i artikel 12 att barnets 

åsikter kan ha olika betydelse beroende på ålder och mognad, men att de barn som kan 

uttrycka sina åsikter själva gällande sig själv, alltid har rätten att göra det. (UNICEF, 2011). 
 

2.2 Inflytande och delaktighet 

I förskolan handlar inflytande och delaktighet om att barnen ska kunna få påverka sin vardag 

(Skolverket, 2016). För att kunna möjliggöra detta bör pedagogerna utveckla verksamhetens 

innehåll och aktiviteter, samt vara mer lyhörd inför barnens tankar och idéer, men även ta del 

av deras initiativ och erfarenheter (Arnér, 2006). Delaktighet har inte samma innebörd som 

inflytande. Delaktighet kan ses som att barnen har det, om de får ta del av något som någon 

annan kommit på eller bestämt (Ribaeus, 2014).  Skolverket (2016) säger att barn har rätt till 

utvecklas som självständiga individer, som kan påverka och fatta egna beslut.  

 

Westlund (2011) nämner i sin undersökning om barns inflytande i förskolan, att det är just pe-

dagogerna som står i centrum. Hur de arbetar kring frågan om demokrati och barns inflytande. 

Westlund menar att demokrati och inflytande är en stor och viktig del av förskolans läroplan. 

Inflytande kan vara ett stort och till viss del, lite obegripligt begrepp att sig an, Westlund skri-

ver att detta är vad hon själv har erfarenhet av. Studien inriktar sig på två förskoleavdelningar 

för att undersöka de pedagogiska verksamheterna. Avdelningarna har båda ett stort intresse 

och arbetar med barns inflytande.  
Westlund kom fram till, att det används olika arbetssätt hos pedagogerna för att arbeta med 

barns inflytande. Ett av arbetssätten som används av de flesta pedagogerna på förskolorna var 

att försöka skapa ett så stort handlingsutrymme för barnen som möjligt. Handlingsutrymme är 
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det utrymme för handlingar där barnen inte är beroende av pedagogernas hjälp för att starta 

olika aktiviteter samt att de klarar av det på egen hand. Det mesta arbetsmaterialet finns på en 

fysisk nivå tillgänglig för barnen, så att de själva kan se vilka material som finns för att de se-

dan ska kunna välja och plocka fram det material som de är intresserade av (Westlund, 2011). 

Westlund påpekar att det är viktigt att dela in barnen i mindre grupper, då möjligheten ökar 

för varje barn att få komma till tals, då de på så sätt får känna sig sedda och lyssnade på. 

 

Syftet med Arnérs (2006) avhandling är att presenterar hur pedagogers förhållningssätt kan 

förändras gällande barns inflytande i förskolan. Den förändring som Arnér lyfter fram som 

viktig är att gå från ”nej”-sägande till ”ja”-sägande.  

Arnér kom fram till att om pedagogerna ändrar sitt förhållningssätt till att vara mer lyhörda 

och ”ja”-sägande gentemot barnens initiativ, så ökar barnens inflytande i verksamheten. Detta 

ställer krav på att pedagogerna reflekterar, diskuterar och kontinuerligt samlar på sig ny och 

färsk kunskap gällande inflytande och pedagogiska frågor.  

Genom ett positivt bemötande och arbete med kunskap och reflektion ger möjligheter. Ett ne-

gativt och mer styrande bemötande hindrar barnen från att ta eget ansvar och att ha inflytande 

över sin vardag i verksamheten (Arnér, 2006). 

 

Ribaeus (2014) har undersökt och tar i sin avhandling upp hur förskolans demokratiska upp-

drag eftersträvas genom att lyfta pedagogers syn på uppdraget om delaktighet och inflytande. 

Genom intervjuer kunde Ribaeus visa att det enligt pedagogerna är viktigt att arbeta med de-

mokrati i förskolan. Pedagogerna tycker även att det är svårt att implementera ett sådant upp-

drag i arbetet i den dagliga verksamheten. Ribaeus skriver att pedagogernas syn på demokrati-

uppdraget i förskolan har sitt största fokus på barnens inflytande. Hon antyder att barns infly-

tande alltid ligger i pedagogernas ansvar. Det är de som antingen skapar eller hindrar ut-

rymme för inflytande i verksamheten. Pedagogerna erbjuder barnen olika valmöjligheter, 

samt att barnen har möjlighet att delge sina förlag och idéer. Det leder till ett begränsat infly-

tande och ses som ett villkorat inflytande. Ribaeus förklarar villkorat inflytande som att bar-

nen får göra val som erbjuds av pedagogerna. Resultat visar att barnen på egen hand tar till 

vara på sitt inflytande under mindre styrda aktiviteter under dagen (Ribaeus, 2014). 

 

Emilson (2008) undersöker i sin avhandling hur inflytande och delaktighet möjliggörs i en 

verksamhet bland de yngre åldrarna. Begreppet inflytande beskrivs som en mänsklig rättighet 

(Emilson, 2008). Inflytande är en förutsättning för lärande i förskolan. Det innebär att man 

blir respekterad, sedd och hörd. I avhandlingen undersöks hur fostran skapas i relationen mel-

lan lärare och barn som kommunikationshandlingar. Kommunikationshandlingar är det samtal 

som förs mellan barn och vuxna hela tiden (Emilson, 2008). Emilsons resultat visade att akti-

viteter med regler och mycket styrande begränsade barnens möjlighet till inflytande och även 

delaktighet. Hon kom även fram till att friare aktiviteter med mindre styrt och färre regler, på-

verkade barnen positivt till initiativ till inflytande och delaktighet. Detta stämmer väl överens 

med Ribaeus (2014) resultat, där hon kom fram till att barnen på egen hand tog till vara på sitt 

inflytande under mindre styrda aktiviteter under dagen. Barnen tog däremot egna initiativ of-

tare och kom även med egna förslag och idéer till pedagogerna, om hur de ville påverka mil-

jön i verksamheten.  Westlund (2011) nämner ett slags styrt inflytande som styrs av pedago-

gerna. Det kan ses som så att pedagogerna ger barnen alternativ på aktiviteter som finns att 

göra, vilket påpekar ett visst sorts inflytande till att välja. Det kan ses som en kompromiss 



 

5 

 

mellan pedagog och barn. Barnen ser det som att de fått vara med och bestämma, medan ur ett 

pedagogperspektiv så har hen styrt barnet i en viss riktning.  

 

Melin (2013) skriver i sin avhandling att förskollärare använder sig av olika uttryck när de 

pratar om barns delaktighet och inflytande. Ett exempel är att barnen ska få en känsla av till-

hörighet och att barnen därmed får möjlighet att klara av sin vardag. Enligt Melin är barns so-

ciala delaktighet i leksituationer viktigt, för att det sociala klimatet barnen lever och växer upp 

i har en inverkan på deras existens och överlevnad. I sin avhandling använder sig Melin av en 

förklaringsmodell för social delaktighet, den är skapad utifrån kritisk realism och används i 

tolkning av hur social delaktighet tydliggörs i förskolan.  

 

I avhandlingen nämner Melin att när Barnkonventionen infördes år 1989, blev begreppet 

barns delaktighet ett intressant begrepp. Enligt Melin var det när Barnkonventionen infördes 

som begreppet delaktighet användes allt mer och efter bara ett par år fanns det med i både 

skolan och förskolans läroplaner. Begreppet delaktighet har en specifik betydelse i de sociala 

sammanhang som förskolan där begreppet används skriver Melin. Olika forskare har använt 

och studerat hur delaktighet påverkar barnens inkludering på olika sätt och begreppet har inte 

presenterats på ett enhetligt sätt i dessa sammanhang (Melin, 2013). Betydelsen av och oklar-

heten i vad just begreppet delaktighet uttrycker och betydelse är därför något Melin under-

sökt. Resultat i Melins (2013) studie visar att pedagogernas barnperspektiv och förhållnings-

sätt till barnets perspektiv är uttryck för barns möjligheter att kunna vara socialt delaktiga i 

verksamheten. 

 

2.3 Sammanfattning 

Läroplanen för förskolan lyfter fram att pedagogerna har som uppdrag att arbete med barns 

inflytande i förskolan (Skolverket, 2016). Demokrati och inflytande är en stor och viktig del 

av förskolans läroplan skriver Westlund (2011). I tidigare forskning framgår det att 

pedagogerna anser att det är viktigt att arbeta med inflytande och delaktighet i förskolan. 

Samtidigt visar tidigare forskning att det är svårt att implementera läroplanens uppdrag i den 

dagliga verksamheten (Ribaeus, 2014). Gällande barn inflytande i förskolan, så är 

pedagogerna centrala (Arnér, 2006; Westlund, 2011). Hur de arbetar kring frågan om 

demokrati och barns inflytande påverkar vilket inflytande barnen får och om de blir delaktiga 

(Emilson, 2008; Melin, 2013). Det kan vara svårt att förstå skillnaden på inflytande och 

delaktighet. Delaktighet blev ett intressant begrepp när Barnkonventionen infördes i Sverige 

1989 (Melin, 2013). Delaktighet kan ses som ett sätt att få delta, men också som rätten att 

delta/vara med i något som någon annan redan bestämt (Melin, 2013; Emilson, 2008; 

Ribaeus, 2014). Förskollärare använder sig av olika uttryck när de pratar om barns delaktighet 

och inflytande, som att få en känsla av tillhörighet, att barnen kan övervinna vardagen. Det 

finns ändå ingen allmän betydelse om begreppet. (Melin, 2013). Detta betyder enligt 

Westlund att inflytande på något vis styrs av pedagogerna (2011). Barns inflytande kan ses 

som att pedagogerna ger barnen alternativa val på aktiviteter som finns att göra, vilket påvisar 

att inflytande innebär att välja (Arnér, 2006; Westlund, 2011). Detta stämmer väl överens med 

Ribaeus (2014) resultat, där hon kom fram till att barnen på egen hand tog till vara på sitt 

inflytande under mindre styrda aktiviteter under dagen. Aktiviteter med regler och mycket 

styrande begränsar barnens möjlighet till inflytande och delaktighet (Emilson, 2008). Detta 

betyder att friare aktiviteter med mindre styrt och färre regler, påverkade barnen positivt till 



 

6 

 

initiativ till inflytande och delaktighet (Emilson, 2008). Barngruppens storlek har också 

betydelse för pedagogernas möjlighet att uppmärksamma barnen, se dem och låta dem göra 

sig hörda (Westlund, 2011). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 
Utifrån Säljös (2014) tolkning av Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella, där man ser på 

barn i ett kulturellt sammanhang är signifikant för att förstå barns inflytande och delaktighet 

som ett pedagogiskt och socialt sammanhang (Säljö, 2014). Lärande sker hela tiden och i alla 

sociala sammanhang enligt Vygotskij (Säljö, 2014). De sociala sammanhangen är därför 

viktiga för lärande och som pedagog är det mitt uppdrag att göra alla barn delaktiga och få 

inflytande över sin vardag (Skolverket, 2016). Den sociokulturella teorin, inklusive begreppen 

proximal utvecklingszon och mediering kan därför hjälpa mig att fördjupa förståelsen för 

pedagogernas uppdrag med barns inflytande i förskolan. Begreppen inflytande och delaktighet 

är signifikanta men behöver förklaras med hjälp av det sociokulturella perspektivet för att 

tolka, utveckla och få kunna skapa en djupare och teoretisk förståelse av begreppen. Detta är 

viktigt för att förstå pedagogernas syn på sitt eget arbete där de tillsammans med barnen 

arbetar med barns inflytande i förskolan.  

I teoridelen beskrivs det sociokulturella perspektivet, genom att fokusera på begreppen den 

proximala utvecklingszonen och mediering. Inledningsvis beskrivs lite kort om vem Vygotskij 

var, då att han har en betydande roll för det sociokulturella perspektivet och dess begrepp. 

3.1 Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij levde 1896–1934. Han var född och uppvuxen i Ryssland. Han var både 

psykolog, pedagog och filosof. Han ses ha haft stort inflytande över den moderna 

utvecklingspsykologin. Vygotskijs stora idé och tankar var att människans utveckling sker i 

sampel med andra människor. Speciellt var hans intresse och forskning om skillnaden vad 

människan kan lära sig själv och vad man kan lära sig tillsammans med någon som har en 

högre kompetens inom just det området som den lärande är intresserad av. (Säljö, 2014). 

 

3.2  Sociokulturellt perspektiv 

Grundtanken i detta perspektiv är samspel mellan en grupp människor och individen själv. 

Det är genom interaktion och kommunikation med andra som man som individ tar åt sig 

kunskap och färdigheter. Detta sker i ett samspel, där individen lär av den som har högre 

kompetens än en själv. Genom detta samspel kan individen använda sin inlärda kunskap i 

andra situationer längre fram.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv betonas vikten mellan tänkande och kommunikation, men 

också människans sociala och kulturella miljö. Det är inte själva lärandet som är syftet i detta 

perspektiv, utan vad man lär sig och hur man tar till sig artefakterna och hur man använder 

och sätter dem i ett sammanhang i sitt lärande tillsammans med andra. Artefakter ses som 

verktyg – det kan vara idéer, kunskaper, värderingar som vi får genom samspel med vår 

omvärld, för att förstå och göra den begriplig. I det sociokulturella perspektivet ses 

kommunikation och språkanvändning vara centrala delar och det är dem som utgör länken 

mellan individen och dess omgivning. Det är genom samspel, att lyssna och ta in andras 

föreställningar om omvärlden som individen skapar egna uppfattningar om vad som är 

väsentligt och sanning för individen själv. (Säljö, 2014). 
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3.2.1 Mediering 

Begreppet mediering kan förstås som ett samspel som sker mellan människa och kulturella 

redskap, artefakter. Dessa redskap använder vi oss av för att vi ska kunna tolka och förstå vår 

omvärld och använda rätt redskap för att kunna agera och samspela i den. Språket ses som ett 

viktigt redskap, som en länk till samspel. Genom språket kan man på ett lättare sätt delta i 

samspel med andra. Som individ kan man alltid berätta om de erfarenheter man berikat, men 

kan aldrig dela erfarenheterna och upplevelserna med någon annan fullt ut. (Säljö, 2014). 

Detta visar hur viktigt språk och kommunikationshandlingar är för lärande. Mediering är 

pedagogens verktyg för att kunna möta barnen i deras vardag så att barnen kan ges inflytande 

och så att de blir delaktiga i den verksamhet som ska underlätta deras lärande.    

 

3.2.2 Den proximala utvecklingszonen 

 Den proximala utvecklingszonen ses som ett centralt begrepp i det sociokulturella 

perspektivet. Här ser man att den vuxna är den som barnets utveckling framåt. Där den vuxna 

bör ha en central del i att se barnets utveckling och lärande (Askland & Sataoen, 2014). Vi har 

möjlighet att lära oss nytt och införskaffa kunskap i alla sociala sammanhang. Det Vygotskij 

menar med den proximala utvecklingszonen är att man kan se det som ett utrymme mellan det 

individen kan göra och lära tillsammans med en person som har högre kompetens inom den 

lärandesituationen. Det individen lär sig tillsammans med denne, kan individen skapa en 

större och djupare förståelse för och kan göra detta själv imorgon. Detta alltså på grund av den 

hjälp och stöttning individen fick i samspel med någon annan. (Säljö, 2014). 

Den proximala utvecklingszonen är pedagogens utgångspunkt i den pedagogiska 

verksamheten. Det är med en barnsyn där barn har möjligheter att lära sig i samspelet med 

varandra och pedagogerna. Inflytande och delaktighet blir därmed centralt och pedagogernas 

barnsyn är därmed betydelsefull i barnens utveckling och lärande. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

I följande kapitel presenteras och motiveras mitt val av metod och urvalet till min studie. Jag 

kommer också presentera genomförandet samt forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. 

 

4.1  Metodologisk ansats 

Det sociokulturella perspektivet och dess begrepp används som metodologisk ansats för att 

bidra med ny kunskap och ökad förståelse som förtydligar innebörden av pedagogerna arbete 

med inflytande och barns delaktighet så som det framkommer i respondenters svar och upple-

velser. 

4.1.1 Metod 

Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervjumetod för att samla in empiri, där 

frågorna är förbestämda men informanterna svarar öppet, delar med sig av sina erfarenheter 

och tankar. Det finns inga förbestämda svar och det som är intressant är informanternas variat-

ion av svar på samma frågor. I studien användes en intervjuguide, vilket gör det lättare att 

sammanställa och jämföra svaren, då alla informanter fått ungefär samma frågor. Intervju som 

metod, är lämplig därför att det ger en god insikt om informantens egna erfarenheter, upple-

velser, tankar och känslor. Denna information stämmer väl överens med och kan hjälpa mig 

svara på syftet som gäller pedagogers uppfattning och tolkning av begreppet ”barns infly-

tande”. 

 

Intervjuerna är relativt strukturerade, även om någon följdfråga förekom. Det fanns en över-

gripande intervjuguide med förbestämda frågor som styrde intervjun. Detta följer Christoffer-

sen & Johannessen (2015) beskrivning av strukturerade intervjuer. En intervjuguide kan vara 

till hjälp för att hålla fokus under hela intervjun (Christoffersen & Johannessen, 2015). Denna 

intervjuform möjliggör för informanten att uttrycka och formulera sina egna svar på frågorna 

som ställs. Det finns inga färdiga svarsalternativ att använda sig av eftersom guiden omfattar 

ett antal öppna frågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). Svaren indikerar hur informan-

ten har uppfattat frågan, vilket ger mig som forskare möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrå-

gor gör att inte alla informanter får exakt samma frågor men kan fördjupa eller förtydliga den 

information som informanten delar med sig (Christoffersen & Johannessen, 2015). De enda 

som kan berätta och svara på frågor om deras upplevelse och tankar kring ämnet är de själva, 

som är mest lämpliga för ämnet och frågorna som berörs (Roos, 2014). Vilket gör att inter-

vjuer blir en lämplig metod i denna studie, då syftet är att te reda på pedagogers tolkning av 

begreppet barns inflytande. Det kan då vara av stor betydelse att man innan utförandet funde-

rar kring vilka man bör intervjua, för att få så konkreta och sanningsenliga svar som möjligt 

(Bengtsson & Hägglund, 2014). 

 

Som forskare man inte kan se förskollärares minnen eller se genom deras ögon, därför bör 

man hitta metoder som besvarar just det man vill ha svar på i sin forskning (Karlsson, 2014). 

Intervjuer är därför ett givet val i studien då syftet är att få reda på hur pedagogerna berättar 

om deras erfarenhet inom uppdraget med barns inflytande och delaktighet och vilken 

betydelse begreppen har i deras arbete. En fördel med intervju som metodval, som 

Hjalmarsson (2014) tar upp är att både forskaren och respondenten får möjlighet till att 
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förklara och förtydliga både frågor, svar och eventuella frågetecken (Hjalmarsson, 2014). Det 

finns olika åsikter om vilken intervjuform som är mest avsedd för forskningen och vilken 

miljö intervjun ska bör utföras i, som kan vara viktiga fundera över innan man utför sin 

intervju (Bengtsson & Hägglund, 2014).  

 

4.1.2 Urval 

I uppstarten av arbetet togs det kontakt med en förskola som för mig är en känd förskola 

sedan innan och det finns god kontakt med pedagogerna. Syftet med studien och dess innehåll 

förklarades muntligt. De blev informerade om att det skulle ske enskilda intervjuer och hur 

många pedagoger som behövdes i studien. Kort berördes också hur intervjuerna skulle 

utföras, men också vilka etiska överväganden som läst tagits hänsyn till. Fyra pedagoger gav 

sitt samtycke muntligt på plats under det inledande besöket på förskolan. Förskolechefen 

informerades när pedagogerna samtyckt till deltagande. Detta var viktigt att få ett 

godkännande av förskolechefen eftersom pedagoger deltar i studien under arbetstid.  

Förskolechefen gav sitt samtycke skriftligt. Sedan tog jag återigen kontakt med pedagogerna, 

dels för att bestämma dag och tid, samt om de fortfarande var intresserade av att deltaga. Valet 

av just pedagoger, barnskötare och förskollärare föll sig naturligt ganska omgående, då de till 

vardags umgås med barnen, deras kunskap och erfarenheter med att arbeta i förskola och 

tillsammans med barnen. 

Pedagogernas namn är fingerade, detta är ett medvetet val för att styrka och säkerställa deras 

anonymitet, för jag anser att spårbarheten kan vara relativt hög då förskolan är belägen i en 

mindre kommun i Mellansverige. Informanterna arbetar på samma förskola, men på två olika 

avdelningar, i en mellanstor kommun i Närke. Informanterna har olika erfarenheter och 

yrkestillhörighet, men kommer i studiens resultat att presenteras som: 

Lisa, 23 år – barnskötare, fyra års arbetslivserfarenhet 

Petra, 34 år – förskollärare, två års arbetslivserfarenhet 

Sara, 48 år – barnskötare, 27 års arbetslivserfarenhet 

Marie, 62 år – förskollärare, 28 års arbetslivserfarenhet 

 

 

4.1.3  Genomförande  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes som enskilda intervjuer med fyra pedagoger. 

Avsikten med detta tillvägagångssätt var att informanterna skulle får möjligheten att berätta 

och uttrycka sig utan att de skulle behöva känna press från andra deltagare. Tanken var att var 

och en skulle få möjligheter där de vågade berätta hur de tänkte och tyckte kring frågorna i in-

tervjuguiden. Vidare var avsikten att det var lättare och att alla skulle känna mindre press när 

ingen utom den som frågar hör på.  

Alla informanter tillfrågades om att samtalen kunde spelas in, där alla godkände detta. En in-

spelning underlättar att ingen information går förlorad eller att saker som sägs missas, dessu-

tom underlättar det bearbetning av det insamlade materialet. Allt material raderas när min 

uppsats är färdigskriven.  

 

Under intervjuerna användes en iPod för inspelningens skull, men även stödanteckningar för 

att tydliggöra för mig själv under samtalets gång. Intervjuerna utfördes vid ett tillfälle, varje 
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intervju varade ca 25 min. Vi satt avskilt och ostörda i ett personalrum på förskolan. Intervju-

erna var utformade efter frågor, en intervjuguide innehållandes frågor som kunde stärka mitt 

syfte och frågeställningar. Det var ett medvetet val att ha lite kortare och inte allt för många 

frågor, då jag ville ge respondenten tid till att svara men även möjlighet för mig att ställa 

följdfrågor för att få hen att utveckla eller fördjupa svaret. Vilket också gav mig mer djupare 

material att analysera, men också ett sätt för mig att påvisa, upprepa svar och frågor så att jag 

förstått respondenten rätt. Som intervjuare var jag väldigt inbjudande, tillåtande och inte av-

bröt i samtalet, men visade också ett lugn och påvisade att det inte fanns varken rätt eller fel, 

att jag är ute efter deras tankar och åsikter, då jag märkte att någon var lite nervös, vilket 

släppte under tiden vi samtalade.   

 

Den insamlade datan har sedan transkriberats där alla intervjuer, var och en ordagrant, till 

skriftspråk, vilket Dahlgren & Johansson (2015) lyfter som relevant tillvägagångssätt. Jag har 

haft Dahlgren & Johanssons (2015) fenomenografiska analysmodell innehållande sju steg, 

som inspiration när jag bearbetat den insamlade datan, jag har alltså inte använt mallen som 

en checklista, utan mer som en hjälp till att bearbeta mitt material. De nedskrivna intervjuerna 

har bearbetats många gånger, för att hitta likheter, skillnader, väsentliga och relativa citat och 

uttryck som hjälper att besvara mitt syfte och frågeställningarna i den här studien, vilket följer 

steg ett och två i Dahlgren & Johanssons (2015) analysmodell. Jag har valt att plocka ut rele-

vant text och citat utifrån mina två frågeställningar, för att sedan bearbeta den utvalda texten 

och utifrån den sedan hitta relevanta kategorier till mina två utvalda huvudteman, alltså fråge-

ställningarna, ”Pedagogers beskrivning av begreppen inflytande och delaktighet” och ”Peda-

gogers arbete med att göra barnen delaktiga”, vilket visar analysmodellens tredje och fjärde 

steg. Steg fem i Dahlgren & Johanssons analysmodell är att kategorisera den utvalda texten, 

och steg sex är att se till att kategorierna namnges på ett relevant sätt till det framkomna resul-

tatet. De kategorier som tillslut uppkom i bearbetningen av mitt material var ”Lyhörda och 

närvarande pedagoger”, ”Att låta barnen vara med”, ”De olika materialens påverkan” och 

”Vikten av bemötande”.  

 

4.1.4  Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten mäter noggrannheten i den metod man valt att använda i sin studie, ex. om 

intervjufrågorna kan ge svar på sina forskningsfrågor, är frågorna välformulerade och väl 

förberedda (Johansson & Svedner, 2010).  

Reliabiliteten i studien kan ses som hög, då intervjuer gjordes med pedagoger som är aktiva i 

verksamheten och vad dess arbete innebär. De är insatta i området, då de dagligen arbetar 

tillsammans med barnen och inflytande och delaktighet. Datainsamlingen inför studien har 

skett på samma ställe för alla respondenter, där dem valt ett, för dem tryggt och lugnt rum att 

samtala i. All insamlad data har blivit behandlat och gåtts igenom på samma sätt. Jag har så 

gott som det går, försökt att lägga undan mina egna tankar och värderingar gällande inflytande 

och delaktighet, när jag bearbetat materialet. Då jag medvetet inte vill att mina värderingar 

ska påverka studiens resultat och analys. Intervjufrågorna var utformade på så sätt att 

pedagogerna svarade genom egna erfarenheter, tankar och åsikter. Genom att de berättar deras 

erfarenheter och om hur de arbetar i verksamheten blir svaren trovärdiga. Intervjuguiden var 

gjord så att den kan kopplas med mitt syfte och mina frågeställningar. Därav mitt antagande 

till att studiens reliabilitet ses som hög. 
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Validiteten handlar om ifall resultatet ger en trovärdig bild utifrån det som undersökts 

(Johansson & Svedner, 2010). Dilemmat jag kan se här är att jag bara intervjuade fyra 

pedagoger från en och samma förskola, och kan därför säga att trovärdigheten med stor 

sannolikhet styrker just den förskolan. Jag kan alltså inte med mitt resultat från studien styrka 

det och säga att den gäller andra förskolor och pedagoger i landet.  

 

 

4.1.5  Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) betonar vikten av att som forskare alltid ha medvetenheten med sig om att 

man aldrig är helt neutral och saklig i sin undersökning. Detta är något jag funderat över, 

eftersom informationen man tolkar och analyserar är oftast aldrig helt neutral och objektiv 

eftersom hur något tolkas alltid är beroende av mina tidigare erfarenheter från förskolor och 

genom min utbildning. Det finns alltid en risk att lite av den egna kunnigheten i och om 

ämnet, men även de egna värderingarna och det egna förhållningssätt till barn och de begrepp 

som undersöks avspeglas i tolkningarna. Löfdahl (2014) skriver vidare att man besitter stor 

makt som forskare. Jag har funderat över vad det innebär att intervjua, det innebär att jag styr 

samtalet, de som intervjuar vet ju inte vad jag förväntar mig. Det är viktigt att visa intresse 

och engagemang för informanterna, att det de säger är viktigt, att visa dem respekt och vara 

ödmjuk inför deras erfarenheter och sätt att se på sitt arbete. Det krävs då att man påvisar en 

ödmjukhet och respekt gentemot informanterna, att man inte lägger egna värderingar, eller 

ändrar i den information som samlats in, allt för att det sammanlagda resultatet ska påvisa en 

sanning. 

 

Vetenskapsrådet (2017) nämner etiska aspekter att tänka på, som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De aspekterna menas med att 

alla som deltar i studien ska ha fått information om forskningsuppgiften, att de har gett sitt 

samtycke att delta, men även fått information om att de när som helst kan välja att dra sig ur 

studien. Nyttjandekravet innebär också att den information som behandlats endast får 

användas inom forskning och allt material från observationer, men även andra metoder ska 

förstöras efter publikation. Vetenskapsrådet (2017) tar också upp konfidentialitetskravet, som 

betyder att all den information som forskaren samlar in hanteras konfidentiellt, forskaren 

lämnar alltså inte ut någon information till utomstående. Vidare innebär nyttjandekravet att 

den information som behandlats endast får användas inom forskning och att materialet som 

fåtts från observationer, intervjuer och andra metoder ska förstöras efter publikation. 

 

I denna studie har jag förhållit mig till vetenskapsrådets etiska aspekter på följande sätt: 

Informationskravet uppfylls genom ett första besök där jag berättat om min studie, men också 

frågat om deras deltagande. förskolechefen godkände och informerades om studien och dess 

innehåll, denna information samstämde med informationen till pedagogerna.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna vid varje intervju fick förklarat att de 

när som helst får avbryta sin medverkan i studien. Informationen skedde muntligt. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att den empiri som insamlats förvarats oåtkomligt 

för någon annan än mig. Min handledare på Karlstad Universitet är den enda som tagit del av 
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detta. I studiens resultat användes fingerade namn, för att stärka respondenternas anonymitet 

så mycket som möjligt. 

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att informanterna muntligt blev informerade om att 

materialet bara är till för min studie och inget annat syfte. Informanterna tog del av 

information gällande den insamlade data, att när arbetet är färdigt och godkänt kommer all 

data att förstöras och raderas.    
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom resultatet jag fått fram av mina fyra intervjuer. Jag 

kommer använda mig av följande två huvudteman: Pedagogers beskrivning av begreppet 

inflytande och delaktighet och Pedagogers arbete med att göra barnen delaktiga. Dessa teman 

baseras på mina två forskningsfrågor. Det är pedagogerna som är i fokus i denna 

undersökning och hur de resonerar och motiverar vad som blir till inflytande och delaktighet 

för barnen i den pedagogiska verksamheten. Under varje huvudtema har jag kategoriserat 

intervjusvaren och lyft fram variationer i sätt som pedagogerna förklarar begreppen och hur 

de blir till när de tillämpas i verksamheten. 

 

5.1 Pedagogers beskrivning av begreppet inflytande och 
delaktighet 

De teman som uppkommit i studien gällande hur pedagoger beskriver inflytande och 

delaktighet är ”Lyhörda och närvarande pedagoger och ”Att låta barnen få vara med”. 

 

5.1.1 Lyhörda och närvarande pedagoger 

Lisa säger att det gäller att vara uppmärksam och lyhörd. Det gäller att hitta en strategi så 

möjligheten till att se varje barn och dess intresse. Se till vad barnen vill göra just nu och ta 

till vara på barnens åsikter, att de får vara med och tänka. Det är viktigt att barnen får uttrycka 

sina åsikter och att man som pedagog tar till sig av dem, vilket de ändå uttrycker tydligt, inte 

menas med att barnens bestämmer och att deras önskemål alltid uppfylls.  

Petra är tydlig med det att det är viktigt att visa att vi hör, tydliggör att vi hör deras önskemål. 

Det är lika viktigt att berätta varför man säger nej och inte kan utföra deras önskan just nu, ge 

en förklaring som barnet förstår. Lisa och Petra påpekar att barnen är små, det är då ännu 

viktigare att vara lyhörd och uppmärksam på vad som leks, vilket material som används för 

att kunna ta tillvara på deras intresse och utveckla det och skapa ett lärande och djupare 

intresse. 

Det gäller ju att hela tiden vara nära barnen, för att kunna se och få en förståelse för vad som intresserar 

dom just nu. Vi har upptäckt att många av barnen gillar ”babblarna”. Utifrån det intresset har vi skapat 

ett babblar-tema inne hos oss (Lisa). 

Pedagogerna tar upp vikten med att lyssna på barnen, att låta de få komma med förslag och 

visa att man lyssnar. Hur viktigt det är att ha en förklaring till varför saker och ting inte går 

just nu, att barnen får en förståelse för anledningen. 

Vi pratar mycket om hur viktigt det är att vi förklarar för barnen varför vi säger nej. Om det är på grund 

av tidsbrist, eller en tillrättavisning. Dom behöver få veta varför det inte går, eller varför dom inte får 

göra det. Tänk om någon bara säger nej till en hela tiden, och man aldrig får veta varför… (Petra). 

 

Samtliga pedagogerna lyfter vikten av att vara närvarande, att vara i nuet med barnen hela 

tiden. De tänker att det ger möjlighet för pedagogerna att vara lyhörda och se till varje barns 

intresse och behov, vilket de anser är viktigt då språket inte finns tydligt hos alla barnen. 
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Genom att vara delaktiga på barnens nivå finns möjligheten till att utveckla verksamheten 

utifrån barnens intresse och behov 

 

Alla har ju inte språket. Men att man ser till varje barn ändå såklart, vissa tycker om att leka med bilar 

och andra gör inte det. Man får försöka hitta ett sätt att kunna göra alla barnen delaktiga och vara med. 

Att man utformar verksamheten tillsammans, så gott som. Att ge dom tid, visa att man ser dom och de-

ras intressen (Lisa). 

 

Sara säger att man vill ge barnen utrymme och som pedagog vara tillåtande. Man vill hjälpa 

dem på traven, säger hon och därför är det viktigt att barnen får en inblick i vad de deltar i och 

lära sig att förstå att de har möjlighet till inflytande. Vikten av att vara tillåtande och visa vad 

barnen har möjlighet att ha inflytande över, både i beslut och över aktiviteter är något Sara 

också lyfter fram vilket följer vad Marie säger:    

 

Man har ju varit med så länge, med nya läroplaner som utvecklas. Att inflytande är en självklarhet. Är 

man som vuxen med och bestämmer lite, så är det ju lite trygghet för dom. Det är ju på ett tidigt stadie 

inne hos oss, men visst ska dom få chansen till att bestämma (Marie). 

 

Sammanfattningsvis uttrycker alla fyra pedagoger, på ett eller annat sätt att begreppet barns 

inflytande är ett svårhanterligt begrepp. De har erfarenheter av att det uppfattas på olika sätt 

och kan dessutom ha olika betydelser för många.  

Lisa och Petra trycker på att inflytande ger barnen möjlighet till att påverka sin tid i 

verksamheten på förskolan. Att barnen kan påverka mycket och ha stort inflytande över sin 

vardag, i största möjlighet, där de också pratar mycket om saker som pedagogerna bör göra, 

vilket barnen inte kan påverka, som ex. planering, reflektionstid, raster osv. Det kan påverka 

verksamheten och att på bästa sätt kunna ta tillvara på barnens intresse och önskemål för 

dagen.  

 

Jag tänker att barn kan ha inflytande över ganska mycket. Bara att man bryter ner det på deras nivå. Sen 

måste man ju hjälpa till att styra och sätta ramar. Men inom dom ramarna, tycker jag att dom kan ha 

ganska stort inflytande (Petra). 

 

5.1.2  Att låta barnen få vara med 

Sara och Marie pratar mycket om att inflytande är att låta barnen vara med och bestämma 

över vardagliga aktiviteter och få välja, att det är en självklarhet. De pratar om val av material, 

platser att sitta på, vid ex matbordet och samling. Marie är tydlig i att barnen såklart ska få 

möjlighet att välja, men att man som vuxen ibland måste vara med och styra vissa aktiviteter 

och önskemål, då barnen inte förstår konsekvenser i visst handlande, då de inte är så gamla än 

och kan behöva vägledning.  

Vi pratar mycket om att barnen ska få välja själva. Var vill dom sitta och äta, och även på samlingen. 

Det finns ju ingen anledning till att vi bestämmer det egentligen (Marie). 
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Sara och Marie pratar mycket om det visuella perceptionen hos de yngre barnen, att det är 

viktigt att vänta in barnen och se vad de väljer. Detta är speciellt viktigt om de inte kan 

uttrycka sig verbalt. De ska få chansen att välja och påverka sin situation, likaväl som vid 

matsituation, påklädning som val av lekar och leksaker. Pedagogerna är tydliga med hur 

kroppsspråk och bilder, även att använda sig av viss teckenkommunikation är bra hjälpmedel 

för att visa tydlighet, förstå de yngre barnen som saknar språket. Vilket kan hjälpa barnen att 

få påverka och visa inflytande över verksamheten och aktiviteter som sker. 

Inne hos oss har vi börjat använda oss mycket av tecken. Vi har bilder som tydliggör och förstärker lek-

saker, frukt och sånt. Dels för att utveckla språket hos de yngre och för att dom ska kunna uttrycka och 

visa sina åsikter. Så att dom får vara med och påverka (Marie). 

Pedagogerna är överens om att det är svårt att göra alla barnen nöjda. Till stor del av att 

barnen är så många, det finns många olika viljor att ta hänsyn till och det kan då bli svårt att 

tillfredsställa alla. Det framgår inte riktigt om det är i negativ anda eller inte. Lisa och Petra 

pratar om hur inflytande faktiskt kan uppfattas, då de inte tycker att det handlar om att barnen 

får sin vilja igenom, utan att de ska få möjligheten till att göra sig hörda och förstådda. De 

uttrycker sig också om hur viktigt det är då, att man samtalar tillsammans med barnen och inte 

kör över dem. De har rätt att få uttrycka sina åsikter och bli respekterade för det, precis som 

vuxna, menar dem. Lisa och Petra menar på att de har en syn på barnen som en medmänniska, 

som också påverkar sig själv och sin omvärld.   

Vi är ju här för barnen, tillsammans med dom. Barnen har ju också rätt att få uttrycka sig, sina åsikter, 

precis som vi när vi diskuterar verksamhetens. Även att vi visar att vi hör deras önskemål och åsikter. 

Det är viktigt (Petra). 

 

5.2 Pedagogers arbete med att göra barnen delaktiga 

De teman som uppkommit i studien gällande hur pedagoger arbetar för att göra barnen 

delaktiga i verksamheten är ”De olika materialens påverkan” och ”Vikten av bemötande”. 

 

5.2.1 De olika materialens påverkan 

Pedagogerna pratar om att barnens ålder är betydelsefull därför att de är små barnen många 

gånger saknar det talade språket. Det framgår, ifrån alla hur viktigt det är med bilder och att 

vara tydlig gentemot barnen. Bilder som visar vad för material som finns, så barnen får 

möjlighet att ta egna initiativ och visa vad de vill göra genom att peka på bilderna. Alla fyra 

tar också upp vikten om material, genom att vara lyhörd och delaktig tillsammans med barnen 

får man en inblick i vad det är som gäller nu, vilka material som fångar barnens intresse och 

lärande. De menar på att det är viktigt att vara en medforskande pedagog, tillsammans med 

barnen för att kunna få upp ögonen för hur verksamheten bör utformas på bästa sätt, så den 

passar alla. 

Är du tillsammans med barnen, leker, observerar vad dom leker. Ser till att ha materialet på deras nivå. 

Då ser ju jag som pedagog vad som lockar och är intressant. Då kan jag utveckla verksamheten utifrån 

det jag sett att barnen leker med just nu. Då finns möjligheten för barnen att utforska och utveckla sitt 

lärande, om det finns utmanade material (Sara). 

 Lisa pratar mycket om hur viktigt det är att vara närvarande hela tiden, för att kunna fånga 

upp barnen i deras lek och utveckla den, att man tar tillvara på deras intressen och använder 
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sig av dem i sin planering om att bygga upp verksamheten så den blir inbjudande för barnen. 

Petra och Lisa tar upp vikten om var materialet är placerat, att de har plockat ned det på 

barnens nivå, så de själva kan hämta och visa det de vill göra. De ser att det blivit förändring i 

att barnen faktiskt tar mer eget initiativ till att starta upp en aktivitet eller lek, genom att själva 

gå och hämta materialet som alltid finns tillgängligt för dem. Petra och Lisa ser det som något 

väldigt positivt i deras arbete med barns inflytande, att barnen får chansen till att välja och 

göra själva.  

 

Vi har valt att ha avdelningen ganska öppen, tillåtande, synlig. Barnen vet ju inte vad som finns bakom 

dom stängda dörrarna, så det känns extra viktigt då. Därför har vi faktiskt tagit bort en del dörrar till 

skåp. Man märker hur dom tar för sig mer och hämtar material själva (Petra). 

 

De tar också upp vikten om dokumentation på väggarna i barnens höjd. Där de får möjlighet 

till återkoppling, men även inspiration. Även här läggs vikten på språket, att man inte vet vad 

barnen är intresserade av. Genom att använda sig av bilder och dokumentation hjälper de 

barnen att uttrycka sig och på det sättet få möjligheten till att påvisa sina åsikter och sin vilja. 

Att material och leksaker också är tydligt, synligt så att barnen ser vad som erbjuds i 

verksamheten. 

Genom bilder och dokumentation på våra väggar kan vi, och barnen tillsammans peka och prata om vad 

vi gjort tillsammans. Det blir en återkoppling för oss. Där kan vi också se då om det var roligt enligt 

barnen. Om det är något vi ska göra fler gånger tillsammans (Lisa). 

 

5.2.2  Vikten av bemötande 

Pedagogerna tar upp att trots barnens låga ålder så märker pedagogerna att barnen har en egen 

vilja som måste tas till vara på. Att de har mycket idéer som bör fångas upp. De vill gärna 

vara med och påverka sin vardag, de menar på att det kan vara småsaker för en annan, men 

viktigt och uppskattat hos barnen.  

 

Enkla saker gör mycket för dom. Vill dom ha yoghurt till mellis idag, då kan vi lösa det. Att dom tycker det är 

roligt att vara här, om dom får vara med och bestämma lite. Då trivs dom nog också här (Lisa). 

 

Det kan vara att få bestämma vilken plats man vill sitta på, eller som Marie tog upp, att de får 

bestämma vilka ytterkläder som ska tas på. Det tas upp mycket om hur man bör vara, att 

försöka se lite ”mellan fingrarna”, vara tillåtande och lyssna på vad barnen egentligen vill. 

Det behövs inte ett nej bara för att normen säger att det ska vara så. 

 

Det är viktigt att man inte kör över barnen. Det kanske inte gör någonting om dom nu vill ha stövlar på 

sig fast det inte regnar. Det spelar ju ingen roll egentligen (Marie). 

Sara pratar mycket om samling, hur hon tycker den har förändrats. Hon beskriver det som att 

det barnen är mer involverade nu än tidigare och att de får vara med och bestämma över 

innehållet, t ex vilka sånger, eller sagor som ingår. Att barnen ska få vara delaktiga i 

verksamheten över lag är viktigt. Barnen har rätt att få påverka. Sara pratar om hur man bör 
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kunna vara flexibel i sin planering, om man har en tanke med en aktivitet men ser att intresset 

hos barnen övergår till något annat. Det gäller att man fångar upp det och spinner vidare på 

det. Då visar man barnen att det de har att säga, eller vill göra är viktigt. Man lyssnar och tar 

till vara på det de är intresserade av, just nu.  

Att kunna ta egna beslut. Att jag kanske kan rucka på vad jag tänkte också, om jag ser att intresse för 

något annat dyker upp. Alla behöver inte göra samma sak samtidigt. Där tror jag att vi utvecklat oss 

själva väldigt mycket (Sara). 

Pedagogerna tar upp, ur olika vinklar hur viktigt det är med bemötande. Hur de bemöter 

varandra inför barnen, men även barnen såklart. De säger att barnen ser dem som viktiga 

vuxna och tar efter beteende. Är pedagogerna tillåtande och lyssnar på barnen gör barnen det 

gentemot pedagogerna och även de andra barnen.  

 

5.3 Sammanfattande teorianalys 

Vygotskijs beskriver att man lär, hela tiden i alla sociala sammanhang. Betydelsen av detta 

lyfts när pedagogerna tar upp hur viktigt det är att vara lyhörd och närvarande vilket visar att 

de är tillsammans med barnen och skapar ett lärande, men även en trygghet tillsammans i 

gruppen. Det pedagogerna tar upp är också hur viktig utveckling av verksamheten och 

material är för att barnen på bästa sätt ska få möjlighet till att påverka. Det kopplas till 

Vygotskijs begrepp om mediering, där han beskriver att vi använder oss av olika verktyg för 

att förstå vår omvärld. Pedagogerna har tankar om hur material och verksamhetens 

uppbyggnad kan underlätta för att barnen ska få större möjlighet till påverkan. Vilket visar på 

en tydlighet i pedagogernas tankar om material, dess plats och betydelse. Materialet har en 

stor inverkan på barnens inflytande, de kan med hjälp av material påverka deras möjlighet till 

inflytande, då pedagogerna medvetet, genom mediering använt material och dess plats för att 

öka barnens möjlighet till inflytande i verksamheten. 

Pedagogerna menar på att det är viktigt att man arbetar tillsammans med barnen, att de får ta 

lärdom av varandra och de vuxna. Genom att använda sig av dokumentation som sätts upp på 

barnens nivå, där de menar att barnen kan få inspiration och visa varandra vad de upptäckt, 

men även i leken är det viktigt att vara tillsammans med barnen och leka. Vara med och lyssna 

in leken, att vara närvarande och tydliggöra vilka material som används. Fokusera på om 

barnen tar egna initiativ, om dem observerar de andra barnen och pedagogerna i olika 

situationer, aktiviteter och samtal. Där Vygotskijs förklaring om den proximala 

utvecklingszonen tillämpas, som förklaras som att med den hjälp och stöttning barnet fick i 

samspel med någon annan, kan barnet sedan själv framöver.  

Något som tas upp ofta under samtalen är barns språk, hur viktigt det är att de får komma till 

tals oavsett om de har språket eller inte. Pedagogerna menar att man alltid bör lyssna och visa 

att man förstår, genom att upprepa och tydliggöra med ord och kroppsspråk. Vilket kan 

återkopplas till mediering inom det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij tar upp hur 

viktigt språket är för samspel med varandra.  

I det sociokulturella perspektivet är språket det centrala, hur man i samspel och samtal med 

andra som man får en bild och förståelse för andras erfarenheter av omvärlden. Där jag kan 

koppla samman med pedagogernas erfarenheter av bemötande, hur viktigt det är hur man 

samtalar och samspelar med varandra, då barnen tar efter och ser pedagogerna som viktiga 
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vuxna och ser upp till dem. Barnen observerar de vuxna, men även de andra barnens 

förhållningssätt till hur tillåtande och viktigt det är att få bli lyssnad på när man befinner sig 

på förskolan. Pedagogerna tycker det är av stor vikt att barnen får den uppfattningen, av 

bemötande, att respektera och bli respekterad i sina önskemål och åsikter. 

 

Genom det pedagogerna uttrycker, visar det på att språket är det centrala i att förstå, uppfatta 

och kunna samspela. Genom språket, som naturligtvis inte alltid är det verbala, visar det en 

tydlighet hos pedagogerna hur de lyssnar på barnen med alla olika hjälpmedel som används, 

som dokumentation, teckenkommunikation, upprepning och kroppsspråk. Det ger då ännu 

större möjlighet för barnen att kunna påverka och uttrycka sig om man saknar det verbala 

språket. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar hur svårt det är att definiera begreppet barns inflytande. Begreppet definieras 

bland annat som att det handlar om att involvera barnen i verksamheten och att de får 

möjlighet att bestämma men också om hur barnen blir delaktiga i verksamheten. Genom att 

vara tillåtande och lyhörd inför barnens åsikter och önskemål ser pedagogerna att det ökar 

barnens möjligheter till inflytande. Det är viktigt att ändå finnas där och stötta, visa att man 

inte kan bestämma över allt. Det är inte av största vikt att barnens önskemål ska uppfyllas, 

utan att pedagogerna visar att de hör och respekterar barnens åsikter och önskemål. Det är 

viktigt att barnen får möjlighet att göra sig hörda, att bli lyssnade på. Det gäller att ta till vara 

på barnens önskemål, att arbeta vidare med dem för att använda de i verksamheten 

tillsammans med barnen för deras utveckling och lärande också ska vara roligt och visa att de 

faktiskt har en påverkan i planering.  

Flexibilitet är också något som tas upp. Det gäller att man kan stanna upp i sin planering, 

planera om och följa det spontana som kan dyka upp i en aktivitet, på barnens initiativ. Det är 

inte ett misslyckande om det inte går som planerat, det visar mer en lyhördhet inför det barnen 

är intresserade för just nu. De menar på att de vill visa barnen att det de har att säga är viktigt. 

I resultatet kan jag också utläsa hur viktigt det är för pedagogerna att de är närvarande, i leken 

och andra aktiviteter med barnen. Genom att vara det kan de få syn på barnens intressen, 

samtala och delta i samspel. Då de alla jobbar med de yngsta barnen ser de väldigt stort på hur 

viktigt språk och förståelse är. Hur viktigt det är att se alla barn, hjälpmedel som kan användas 

om barn saknar det verbala språket. Tydligheten som finns hos pedagogerna, hur de lyssnar på 

barnen med alla olika hjälpmedel som används, som dokumentation, upprepning och 

kroppsspråk. Det ger då ännu större möjlighet för barnen att kunna påverka och uttrycka sig 

om man saknar det verbala språket. 

 De vill visa att alla barn ska ha rätten att påverka, oavsett om man har språket eller inte. I 

resultatet kan det utläsas att det är något som alla pedagoger trycker mycket på, vikten av att 

se och höra alla barn. Alla barnen har rätt att göra sig hörda på sitt sätt.  

Pedagogerna tar också upp att det ibland gäller att ”se lite mellan fingrarna”, att kunna tänka 

ett steg längre gällande normerna. Varför säger man nej och varför kan man inte säga ja bara 

för normen säger nej. De pratar mycket om påklädning i den tanken, det spelar kanske inte så 

stor roll om barnet vill ha stövlar på sig trots att det är sol ute.   
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inflytande ger barnen möjlighet till att påverka sin tid i verksamheten på förskolan. Att barnen 

kan påverka mycket och ha stort inflytande över sin vardag, i största möjlighet, där de också 

pratar mycket om saker som pedagogerna bör göra, vilket barnen inte kan påverka, som ex. 

planering, reflektionstid, raster osv. Det kan påverka verksamheten och möjligheten att kunna 

ta tillvara på barnens intresse och önskemål för dagen. Barnen bör ändå få alternativa 

aktiviteter att välja på under dagen, som ändå är ett slags inflytande, ett mer styrande 

inflytande. 
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6 Diskussion 
I den här delen kommer studiens resultat, med stöd av tidigare forskning att diskuteras. Syftet 

med studien är att få reda på hur pedagoger beskriver och arbetar med begreppet ”barns 

inflytande” i förskolan. Därefter presenteras slutsatserna från studien och en metoddiskussion. 

Uppsatsen avslutas med förslag på fördjupade studier.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet som framkommer i studien visar att pedagogerna i sin vardag arbetar med barns in-

flytande. De beskriver att begreppen inflytande och delaktighet är svårhanterligt och kan upp-

fattas på olika sätt, vilket följer vad Melin (2013) och Ribaeus (2014) skriver i sina avhand-

lingar. Melin och Ribaeus tar upp variationen i delaktighet påverkar barnens inkludering på 

olika sätt och begreppet har inte presenterats på ett enhetligt sätt i dessa sammanhang. Peda-

gogerna i denna studie framhäver vikten av att göra barnen delaktiga och ge dem möjlighet till 

inflytande i verksamheten. De motiverar detta genom att hänvisa sina tankar till vad läropla-

nen och lyfter fram just inflytande och delaktighet, i förskolan om att barnen ska kunna på-

verka sin vardag (Skolverket 2016).  

 

För att barnen på bästa sätt kunna sträva detta uttrycker pedagogerna hur viktigt det är att de 

som pedagoger lyssnar och tar till vara på barnens åsikter och tankar. De säger att man bör 

vara närvarande och lyhörd tillsammans med barn för att kunna ta del av deras intressen, ut-

veckla dem och arbeta vidare med barnen i verksamheten. Dessa påståenden följer vad Arnér 

tar upp i sin avhandling (2006). Arnér skriver att för att man ska kunna möjliggöra barns in-

flytande och delaktighet bör pedagogerna utveckla verksamheten och vara mer lyhörd inför 

barnens tankar och idéer (2006).  

 

I resultatet kan man läsa om pedagogernas arbetssätt gällande materialet på förskolan. De har 

plockat ned det mesta av materialet på barnens nivå, tagit bort dörrar på vissa skåp. Vilket gör 

det lättare för barnen att välja och påverka sin vardag. De kan hela tiden se vad som finns att 

välja på och det finns möjlighet för dem att själva plocka fram det de är intresserade av att ut-

forska och leka med, vilket Westlund (2011) förklarar som ett arbetssätt som hon kallar hand-

lingsutrymme. Westlund skriver att det finns olika arbetssätt hos pedagogerna för att arbeta 

med barns inflytande. Ett av de vanligaste arbetssätten var att försöka skapa ett handlingsut-

rymme för barnen, det menas med att barnen inte är beroende av pedagogerna för att starta 

upp olika aktiviteter, att de klarar sig på egen hand.   

Detta stämmer väl överens med Ribaeus (2014) och Emilsons (2008) resultat, där Ribaeus 

kom fram till att barnen på egen hand tog till vara på sitt inflytande under mindre styrda akti-

viteter under dagen. Emilsons resultat var följande, hon kom fram till att friare aktiviteter med 

mindre styrt och färre regler, påverkade barnen positivt till initiativ till inflytande och delak-

tighet. 

 

Resultatet från denna studie visar att pedagogerna medvetet arbetar med och tar sitt ansvar om 

läroplanens strävansmål gällande barns inflytande. Då det många gånger pratas om att barnen 

är små och alla inte har det verbala språket, tar pedagogerna upp olika hjälpmedel som under-

lättar barnens möjlighet till att göra sig sedda och lyssnade på, som ex kroppsspråk, doku-

mentation på väggarna som möjliggör samtal och återkoppling tillsammans. Det tydliggör då 

pedagogernas syn på hur viktigt det är att lyssna på barnens åsikter och tankar, även att följa 
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upp dem. Vilket följer vad Ribaeus (2014) tar upp i sin avhandling, om att barns inflytande 

ligger hos pedagogerna och i deras ansvar. Det är de som skapar eller hindrar utrymme för in-

flytande i verksamheten.  

 

Emilson (2008) nämner kommunikationshandlingar, som är det samtal som förs mellan barn 

och vuxna hela tiden. Till studiens resultat kopplas det till att pedagogerna tar upp vikten av 

att samtala och lyssna in barnen, att språket är viktigt för att kunna förstå och göra sig för-

stådd, då syftas det inte enbart på det verbala språket. Här vill jag även koppla det till 

Vygotskijs tankar om det sociala perspektivet och begreppet mediering. Hur pedagogerna an-

vänder sig av språket för att förstå barnen och vara tydliga i att visa att de förstått. Vilket kan 

vara genom upprepning, bilder eller kroppsspråk. Även hur barnen själva använder sig av 

språket för att göra sig förstådda, med både pedagogerna och de andra barnen i verksamheten.  

 

I resultatet framkommer det av pedagogerna att man bör sätta ramar kring inflytandet, för att 

barnen ska veta vad som är rätt och fel, men även känna en trygghet i att det finns vissa struk-

turer. De menar att ett visst inflytande är att man emellanåt ger barnen förslag på olika aktivi-

teter som finns att göra nu, där de får möjlighet till ett visst sorts inflytande. Det följer vad 

Westlund (2011) nämner i sin avhandling, ett slags styrt inflytande som styrs av pedagogerna. 

Det kan ses som att pedagogerna ger barnen alternativ på aktiviteter som finns att göra, vilket 

påpekar ett visst sorts inflytande till att välja. Det kan ses som en viss kompromiss mellan pe-

dagog och barn. Barnen ser det som att de fått bestämma, medan pedagogen har styrt barnet i 

en viss riktning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metodvalet intervjuer som använts i denna studie var passande då syftet var att ta reda på hur 

pedagoger tolkar och arbetar med begreppet barns inflytande. Eftersom jag ville ha reda på 

deras tankar och erfarenheter angående inflytande ser jag det som att intervjuer fungerade bra. 

Då studiens forskningsfrågor blev besvarade ser jag det som positivt att det användes en 

intervjuguide, med förberedda frågor till informanterna. Jag tror dock att fler följdfrågor hade 

gett mer bredare och djupare svar på frågorna. Hade det funnits mer tid för intervjuer, och tid 

för en djupare studie hade jag valt att intervjua fler pedagoger från olika förskolor, i nuläget, 

från samma kommun. Då kan jag se att studiens validitet ökat, att det blivit ett mer trovärdigt 

och djupare resultat. Jag märkte att många frågor gick in i varandra och det blev väldigt 

likasinnade svar på en del av frågorna. Nu i efterhand tänker jag att det hade varit nyttigt att 

gjort en ”testintervju”, för att förhoppningsvis då insett att frågorna behövdes omformuleras 

eller tydliggöras.  

6.3 Slutsatser 

Resultatet visar att pedagogerna arbetar med delaktighet och inflytande och ser detta som en 

självklarhet. Begreppen definieras i stort sett lika hos pedagogerna. I tidigare forskning 

förklaras begreppen flytande och delaktighet som att barnen har rätt att påverka sin vistelse i 

förskolan. Det går dock inte att läsa på vilket sätt man bör arbeta. Resultatet i min studie visar 

att pedagogerna alltid är närvarande och lyhörda för att kunna se barnens intresse, även att det 

är av stor vikt att samtala och samspela med barnen för att ge dem möjlighet till inflytande 

över sin vardag på förskolan. Denna studie har bidragit med kunskap och tankar om 
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pedagogers variation i sätt att se och förstå barns inflytande i förskolan. I denna studie liksom 

i tidigare forskning kan man läsa om hindren, men även fördelarna med att arbeta med barns 

inflytande och delaktighet i förskolan. I denna studie liksom i tidigare forskning är det ett 

hinder att inflytande styrs av pedagogerna, då det är deras syn och arbetssätt som påverkar 

barnens möjligheter till inflytande. En av fördelarna med att arbeta med barns inflytande är att 

barnen blir sedda och lyssnade på. Deras åsikter tas tillvara på för att kunna användas för 

utveckling av verksamheten, så den tilltalar och är utforskande för alla barn. 

Detta bidrar till att pedagogerna har fått reflekterat över deras uppfattning och arbetssätt 

gällande inflytande. Det bidrar även med en vidareutveckling genom diskussion och 

reflektion med de andra i arbetslaget.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

För framtida forskning skulle jag vilja ändra metodval till observation, med kompletterande 

intervjuer. Studiens syfte fokuserar på barnen, deras syn på tillåtande pedagoger. Hur barnen 

tycker och känner att de får möjlighet till inflytande och vad är inflytande för barnen. Det 

skulle vara intressant att forska vidare om, som en ny djupdykning om barns inflytande i 

förskolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide  

 

 

Syftet med min undersökning och etiska överväganden. 

Bakgrundsfrågor - som ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. 

 

 

1. Vad betyder begreppet inflytande för dig? Hur vill du beskriva det? 

2. Vad innebär det inflytande i ditt vardagliga arbete? 

3. På vilket sätt får barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten? 

4. Vad tycker du är viktigt att barnen har inflytande över? 

5. Vad tror du är viktigt för barnen att ha inflytande över? 

6. Hur arbetar du tillsammans med barnen för att de ska bli medvetna om att de har 

inflytande/är delaktiga? 

7. Hur kan man arbeta med barns inflytande och delaktighet? 

 


