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Abstract

The aim of the study is to contribute knowledge about the influence of children in preschool 
through the preschooler's perspective. I chose to use semistructured interviews to visualize 
preschooler's thoughts, perceptions and experiences regarding the influence of children in 
preschool. To my help, I have three questions: How do preschool teachers view the influence 
of children? How does the preschool teacher support children's influence in preschool? And 
what challenges does the preschool teacher describe in this work? My result shows that the 
children get influence in preschool activities to varying degrees depending on the conditions 
and the situation. Preschool teachers are aware of the obstacles that exist, but my study shows 
that they try to see opportunities instead and based on the conditions in the preschool practices, 
the preschool teachers work to give children influence.
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Sammanfattning
Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns inflytande i förskolan genom 
förskollärarens perspektiv. Jag valde att använda mig utav semistrukturerade intervjuer för att 
synliggöra förskollärarnas tankar, uppfattningar och erfarenheter kring barns inflytande i 
förskolan. Till min hjälp har jag tre frågeställningar: Hur ser förskollärarna på barns inflytande? 
Hur stödjer förskolläraren barns inflytande i förskolan? Och vilka utmaningar beskriver 
förskolläraren i detta arbete? Mitt resultat visar att barnen får inflytande i förskoleverksamheten 
i olika utsträckningar beroende på förutsättningar och på situationen. Förskollärarna är 
medvetna om de hinder som finns men min studie visar att de försöker se möjligheterna istället 
och utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten arbetar förskollärarna för att ge barn 
inflytande.
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1. Inledning

Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom ämnet Demokrati och barns rättigheter med 
inriktning på barns inflytande genom förskollärarnas perspektiv. Under mina tre år på 
förskollärarutbildningen har det pratats om vikten av barns inflytande, vilket har fått mig att bli 
extra intresserad av det. När jag har varit ute på olika förskoleverksamheter både under min 
verksamhetsförlagda utbildning och genom arbete, så har jag sett att barn har inflytande på olika 
sätt. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) består av två delar där en del handlar om mål 
och riktlinjer och inflytande har en egen rubrik. Där kan man läsa att i förskolan läggs grunden 
för att barn ska förstå vad demokrati är, att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar 
och åsikter och att barnen ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 
principer genom att bland annat delta i beslutsfattande. Det står också att förskollärarna ska ge 
alla barn ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Läroplanen säger också 
att arbetslaget bland annat ska verka för att barn utvecklar förmåga och en vilja att ta ansvar 
och utöva inflytande i förskolan, förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. I barnkonventionen 
(Barnombudsmannen, 2015) kan man läsa att barn har rätt att bilda egna åsikter och rätt att 
uttrycka dem i frågor som berör dem själva. Det här visar att barns inflytande är viktigt och ska 
få utrymme i förskolans arbetssätt. Svenning (2011) nämner att de vuxna måste ta ansvar och 
bedöma hur mycket inflytande som är rimligt att ge barn i olika situationer. Som förskollärare 
ska man arbeta efter läroplanen men det står inte hur man ska gå tillväga för att ge barnen det 
inflytande som de har rätt till. Ribaeus (2014) och Qvarsell (2011) beskriver hur delaktighet 
och inflytande faktiskt är en rättighet barnen har, men hur mycket delaktighet och inflytande 
kan och ska barnen få möjlighet till? Därför har jag valt att min studie ska rikta in sig på hur 
förskollärarna ställer sig till barns inflytande och delaktighet. Anledningen till det är för att jag 
snart är förskollärare och kommer att ingå i ett arbetslag som har ansvar över hur mycket 
inflytande barnen ska ha i verksamheten.  

1.1 Syfte och Frågeställningar

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om barns inflytande i förskolan genom 
förskollärarens perspektiv.  
Utifrån mitt syfte har jag formulerat tre konkreta frågeställningar

 Hur beskriver förskollärarna vad barns inflytande handlar om?
 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med och stödjer barns inflytande i 

verksamheten?
 Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i detta arbete?
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2. Forsknings – och litteraturgenomgång

Jag kommer här att presentera aktuell forskning som jag anser vara relevanta för att ge en 
djupare förståelse över min studie om barns inflytande. Jag har två rubriker som jag kommer 
att presentera: Inflytande och delaktighet, barns perspektiv och barnperspektiv. 

2.1 Inflytande och delaktighet
Begreppet inflytande kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhang och person. Westlund 
(2011) beskriver i sin studie om pedagogers arbete med förskolebarns inflytande, att inflytande 
betyder att man har möjlighet att påverka. Arnér (2015) tolkar begreppet inflytande i sitt 
utvecklingsarbete med att barnen ska få möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt, 
vilket gör att förskollärarna ska ha med barnens erfarenheter, idéer och initiativ i planeringen. 
Det är vanligt att man pratar om delaktighet i förskolan och delaktighet är enligt Arnér (2015) 
att ta del av något som andra redan bestämt. Åberg och Lenz Taguchi (2014) menar i sin studie 
om etik och demokrati i pedagogiskt arbete, att de vuxna kan bjuda in barnen och tillsammans 
ta ett mer gemensamt ansvar för vardagen utan att den vuxne helt behöver avsäga sig sitt ansvar. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar i sin forskning delaktighet som värdering och 
pedagogik, att barns inflytande är en grundläggande betydelse i förskolans verksamhet, men 
det betyder inte att barnen alltid ska få lov att välja. Det är något som Åberg och Lenz Taguchi 
(2014) också skriver om, att barnen inte alltid får göra som de själva vill, men att man ger 
barnen utrymme till att få tänka fritt och respektera andras åsikter och att pedagogen ska ge 
barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. När man tilldelar barnen delaktighet innebär det inte 
att man som vuxen avsäger sig sitt ansvar, utan att barnen tillsammans med vuxna får ta ansvar 
för verksamheten på förskolan. Svenning (2011) menar att de vuxna måste ta ansvar för samt 
bedöma hur mycket inflytande som är rimligt att ge varje barn. Åberg och Lenz Taguchi (2014) 
menar att det är de vuxna som har makten att ge eller ta ifrån barnen möjlighet till delaktighet. 
Som pedagog har man också ett etiskt ansvar som gör att man är medveten om de demokratiska 
värden som den pedagogiska verksamheten utgår ifrån. Ribaeus (2014) har i sin 
doktorsavhandling om demokratiuppdrag i förskolan sett att förskollärarna inte tycker att det är 
så lätt med inflytande. Barnen hindras till att ha inflytande i verksamheten för att regler inte är 
så flexibla och saker inte alltid är tillgängliga på barnens nivå och det bidrar då till 
begränsningar till att ge barnen inflytande. Det är alldeles för lätt att säga nej och det finns också 
strukturella hinder som tid, barngruppens storlek, ålder och lokalens utformning. Men det 
största hindret till barns inflytande är förskollärarnas egna förhållningssätt. Där menar 
förskollärarna att deras behov av kontroll och svårigheter att tänka om är ett hinder för barns 
inflytande. Emilsson (2008) har också sett i sin forskning om det önskvärda barnet, att de 
möjligheter som barnen har att utöva inflytande hänger ihop med den kontroll som pedagogerna 
har, att man styr kommunikationen på olika sätt, vilket handlar om att se till att regler följs och 
barnen har ofta små möjligheter att påverka dessa. Ribaeus (2014) resultat visade också att 
vuxna har makten i verksamheten och det gör det lätt att säga nej till barnens förslag och det 
slutar med att de vuxna styr verksamheten i högsta grad själva. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2001) menar i sin forskning om barns uppfattning om deltagande och inflytande i 
förskolan att inflytande och att ha rätten till att uttrycka sina åsikter är nödvändigt för att 
demokratiska principer ska kunna utvecklas. Demokrati handlar inte bara om att få möjlighet 
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att kunna få påverka sin situation utan det handlar också om att se det som en viktig 
inlärningsprocess. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar i sin forskning att 
delaktighet är en förutsättning för att barnen ska kunna göra sig hörda och framföra sin egen 
talan, då är det också viktigt att vuxna kan lyssna på barnen:

   
När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt 
att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande 
och är delaktiga (ibid., s. 71–72). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att inflytande handlar om att bli respekterad 
och få förtroende, samt att vuxna anstränger sig för att tolka och förstå barnens uttryck och 
handlingar. Arnér (2006) skriver i sin studie barns inflytande i förskolan problem eller möjlighet 
för de vuxna, att inflytande betyder att barnen får möjlighet att påverka sin egen vardag på ett 
påtagligt sätt och delaktighet innebär att man tar del av något som redan är bestämt. Westlund 
(2011) menar att inflytande handlar om att ge barnen möjlighet att påverka sin vardag på olika 
konkreta sätt utifrån egna initiativ och val. Qvarsell (2011) tar upp i sin forskning demokrati 
som möjlighet i små barns liv och verksamhet, att om man låter barnen vara med i planeringen 
av den dagliga verksamheten så kan barnen utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 
ansvar och om barnen får vara med och bestämma om den fysiska miljön så ökar barnens 
demokratiska inflytande kraftigt. Vilket också Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 
betonar i sin forskning, att få barnen att känna att de är kompetenta att delta i beslutsprocesser. 
Vilket pedagogerna gör genom att kommunicera med dem, ställa frågor, lyssna på dem för att 
få dem att utveckla färdigheter och en önskan att argumentera för deras ståndpunkter. Arnér 
och Tellgren (2011) menar att det är betydelsefullt att vuxna verkligen lyssnar på barnen och 
välkomnar deras inflytande i verksamheten, vilket gör barnen till självständiga tänkande 
personer. Arnér (2015) menar därför att det är av stor betydelse att pedagogerna reflekterar över 
hur barnen bedöms i olika situationer och att pedagogerna är uppmärksamma på samspelet med 
barnen. Westlund (2011) menar att pedagoger har varierande arbetsformer i sitt arbete med 
barns inflytande. Bland annat att skapa handlingsutrymme för barnen så barnen inte behöver 
vara beroende av pedagogerna. En annan arbetsform är när pedagogerna ordnar möjligheter till 
att samtala med barnen, genom att man kan dela upp barnen i små grupper och det ger alla 
barnen möjlighet att komma till tals. En tredje arbetsform är att barnen ska kommunicera med 
varandra, genom att pedagogerna stödjer barnen när det gäller inflytande i relationen med andra 
barn. När barnen får vara med i planeringen av verksamheten utgår pedagogerna från barnens 
behov och intressen, det är en fjärde arbetsform. Vidare skriver Westlund (2011) att 
arbetsformerna tillsammans med förhållningssättet har betydelse för att barn ska få inflytande. 
Genom att man varierar arbetsformerna så bidrar det enligt Westlund (2011) till att barnen kan 
utöva inflytande i förskolan. Det kan bland annat vara genom möjligheter som pedagogerna 
skapat, genom egna initiativ från barnen men även genom när verksamheten ska planeras och 
pedagogerna tar indirekt hänsyn till barnens intressen. Det kan också vara så att de 
arbetsformerna som pedagogerna använder för att ge barnen inflytande även kan användas för 
att styra barnen i önskvärd riktning. Westlund (2011) tar upp ett exempel: genom att man frågar 
barnen vad de vill göra, kan man få dem att göra en annan aktivitet än den som sker just nu. Det 
kan tolkas som en form av dold styrning från pedagogerna, men det är även ett sätt för 
pedagogerna att få med barnen på den aktiviteten som pedagogerna vill att barnen ska göra.
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2.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Arnér och Sollerman (2013) menar att barnperspektiv handlar om hur vuxna ser på barn och 
barns situation och när man pratar om barns perspektiv så är det föreställningarna som barnen 
har om sina liv. Enligt Arnér och Tellgren (2011) säger vuxna ofta att de utgår ifrån ett 
barnperspektiv när de tolkar barnet, men allt för ofta blir det att man tolkar barn utifrån sin egen, 
det vill säga vuxnas synvinkel, barn sätts i fokus men utgångspunkten blir gärna vuxnas 
perspektiv. Enligt Arnér (2015) är det naturligt att ta sitt eget perspektiv och för att kunna ta ett 
barnperspektiv så måste man medvetet välja det. Sen kan det vara svårt att hålla fast vid 
perspektivet. Vidare menar Arnér (2006) att barnperspektiv handlar om pedagogernas blick 
som riktas mot barnen och att det sätt som barnen bemöts på har att göra med den blicken, att 
det finns olika sätt att förstå det pedagogiska arbetet i förskolan, bland annat beroende av vilket 
barnperspektiv eller barnsyn man utgår ifrån. Hon menar också att det är vanligt att man anser 
att det pedagogiska arbetet är barncentrerat. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 
(2010) menar att barnperspektivet innebär att man har en tanke om att det är barns bästa som 
ska styra. Barns perspektiv beskriver Arnér (2015) som den egna föreställningen om sitt liv, 
hur barn ser på situationen med sina egna ögon och för att få reda på barnens perspektiv är 
genom att prata med barnen. Emilsson (2008) menar att när pedagogen visar intresse för att 
närma sig barnets perspektiv genom bekräftelse och dialog, ökar barnets möjlighet till 
inflytande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att genom ett barns perspektiv så 
får barnen mer makt eftersom det ger dem chansen till att få påverka. Vidare menar de att om 
man som vuxen lyckas fånga barns perspektiv och göra dem delaktiga så ökar möjligheten till 
att barn ser sig som förstådda och delaktiga. För när barnen känner att deras värld blir hörd och 
sedd, att deras intentioner och sätt att förstå bemöts och på ett respektfullt sätt tas tillvara på så 
menar de att barn har inflytande och är delaktiga. För delaktighet och barns perspektiv är 
beroende av varandra och en förutsättning för att vuxna ska kunna ge barnen delaktighet är att 
kunna ta barns perspektiv och för att kunna närma sig barns perspektiv måste man ha ett 
förhållningssätt som innebär att vuxna ger barnen en egen kultur och ett sätt att erfara och förstå 
världen. Qvarsell (2003) menar i sin forskning barns perspektiv och mänskliga rättigheter, att 
barnets eller barnens perspektiv kan ha olika betydelser eftersom begreppet perspektiv har olika 
innebörder och Halldén (2003) beskriver perspektiven i sin forskning barnperspektiv som 
ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp, att barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus 
på ett perspektiv som syftar till att tillvarata barnens villkor och verkar för barnens bästa. Om 
man däremot ser det som två ord blir det istället att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur 
som är barnets. Åberg och Lenz Taguchi (2014) menar att tanken med att inta ett barns 
perspektiv är att utvärdera och följa upp barnens åsikter och tankar för att ge barnen inflytande 
i sitt eget lärande, detta är en stor utmaning för pedagogerna att sätta sig in i och förstå varje 
barns intresse och behov av utmaningar. Arnér (2015) menar även om pedagogerna vill barnens 
bästa så finns det risk att barnens egna perspektiv försummas och att det som är viktigt för 
barnen inte uppfattas som det. Därför är det viktigt att pedagogerna uppmärksammar det som 
barnen ser som viktigt för dem. Om man pratar med barnen om vad som händer i verksamheten 
så ger det kunskap om hur deras perspektiv på förskolan ser ut och när barnen får komma med 
egna upplevelser, tankar och erfarenheter blir deras perspektiv synligt. Arnér (2015) studerade 
hur pedagogers förhållningssätt kan förändras genom ett utvecklingsarbete, där pedagogerna 
fick i uppgift att utmana de invanda föreställningarna och öka sin medvetenhet om barns 
perspektiv. Det slutade med att de tog tillvara på barnens initiativ i större utsträckning, 
pedagogerna tjatade mindre på barnen och det blev en lugnare barngrupp och samtalen mellan 
barnen och de vuxna fördjupades. När pedagogerna blev medvetna om hur deras handlingar 



5

påverkade barnens agerande så tog de tillvara på barnens initiativ i högre grad. Emilsson (2008) 
kunde också i sin avhandling se att barns inflytande är beroende av pedagogernas vilja att närma 
sig barnens perspektiv. Det gynnade barnens inflytande genom att pedagogerna närmade sig 
barns perspektiv med en lekfull och emotionell närvaro, vilket också Sheridan et. al (2010) 
skriver om. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att när man tar tillvara på barnens 
perspektiv på ett konkret sätt får barnen inflytande och bli delaktiga. Delaktighet innebär något 
djupare än bara låta barnens röster bli hörda, det handlar om att ta tillvara på barns erfarenheter 
och fånga deras värld, och att låta detta påverka utformningen av verksamheten. 
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3 Teoretiska utgångspunkter

3.1 Shiers delaktighetsmodell
För att jag ska kunna förstå hur förskollärarna arbetar med barns inflytande i förskolan har jag 
använt mig av Shiers (2001) delaktighetsmodell. Modellen som består av fem 
delaktighetsnivåer som identifieras med hjälp av tre vägar: öppningar, möjligheter och 
skyldigheter, ska hjälpa mig att analysera mitt material och besvara mina frågeställningar. Jag 
beskriver de olika nivåerna nedan.

3.1.1 Barn blir lyssnade till
Den första nivån handlar om att lyssna på barnen. När barnen tar initiativ till att uttrycka en 
åsikt eller dialog ska pedagogerna visa uppmärksamhet och omtanke (Shier, 2001). På den här 
nivån så lyssnar de vuxna på barnen enbart när barnen själva uttrycker en åsikt. När 
pedagogerna är villiga och beredda på att lyssna på barnet så har man kommit till öppningar 
och pedagogerna skapar möjligheter till att lyssna genom att exempelvis anpassar miljön och 
ge tid till barnet. För att komma till skyldigheter så har verksamheten uttryckt i sin policy att 
man ska lyssna på det barn har att säga.

3.1.2 Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter
Den andra nivån handlar enligt Shier (2001) om att tydliggöra anledningar till att barn inte vågar 
uttrycka sina åsikter. Sociala färdigheter och otillräcklig kommunikation som språket är bara 
några orsaker som kan leda till bristande delaktighet. De vuxna ska agera positivt och locka 
fram barnens åsikter och stödja barnen i sin utveckling för delaktighet och inflytande. När man 
som pedagog professionellt hjälper barnen att uttrycka sina åsikter och synpunkter har man 
enligt Shier (2001) kommit till öppningar. När man hjälper barnen att höras på ett medvetet sätt 
med hjälp av olika aktiviteter har man skapat möjligheter. Skyldigheter innebär att pedagogerna 
ska utföra de nödvändiga aktiviteter som exempel lekar och intervjuer som behövs för att stödja 
barnen till att uttrycka sina åsikter.

3.1.3 Barns åsikter och synpunkter beaktas
Den tredje nivån handlar om att man ska enligt Shier (2001) ta hänsyn till barnens åsikter vid 
beslutsfattande. Här ska även det som barnen säger uppmärksammas på riktigt och få en chans 
till att påverka verksamheten. Men man kanske inte tar beslut enligt önskemål och då måste 
man förklara för barnen hur och varför ett beslut fattades. Deras åsikter är en av många faktorer 
som övervägs vid beslut. Vid öppningar så är man beredd att ta hänsyn till barnens åsikter och 
vid möjligheter så har man gjort det möjligt att ta hänsyn till barnens åsikter. Om artikel 12 i 
FN:s barnkonvention om ” att barnets åsikter ska ha betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad” ligger till grund för verksamheten så har man uppnått skyldigheter.
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3.1.4 Barn involveras i beslutfattande processer
Den fjärde nivån handlar om att barn aktivt får delta i beslutsfattande. Shier (2001) menar att 
man nu kan planera och fatta beslut tillsammans, vilket ger plats för delaktighet och reellt 
inflytande då barnen blir delaktiga i beslutsfattandet. Pedagogerna börjar flytta över makten till 
barnen men barnen har inte makt över de beslut som tas. Om pedagogerna är villiga att låta 
barnen delta i beslutsfattande processer så har det skett en öppning och vid möjligheter så har 
verksamheten etablerat en procedur som gör det möjligt för barnen att delta. Vid skyldigheter 
så har verksamheten skrivit ett krav i sin policy att barn måste involveras i beslutsfattande.

3.1.5 Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande
Den femte nivån är densamma som föregående men här delas makten och ansvaret lika mellan 
vuxna och barn. För att det ska hända så måste de vuxna enligt Shier (2001) engagera sig i att 
dela med sig av makten för att barnen ska få reellt inflytande. Öppningar blir det när 
pedagogerna delar makten över beslut med barnen och finns det en utarbetad plan för att kunna 
göra det så sker det möjligheter. När det sedan står i organisationens policy att barn och vuxna 
ska dela makt så har skyldigheter uppnåtts.
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4.Metod

I detta avsnitt presenterar jag min valda metod samt hur jag gått tillväga för att samla in 
materialet till min studie.

4.1 Metodval
Det finns olika metoder att använda sig av för att besvara mina frågeställningar. Emilsson 
(2014) skriver att man ska ställa sig frågan om vilka metoder man ska använda sig av för att få 
syn på något som man tidigare inte lagt märke till. Det är viktigt att man väljer en metod som 
kan användas till sitt intresseområde, det är något som Frejes och Thornberg (2016) också 
skriver. Intervju och observation är kvalitativa metoder där man söker efter en djupare förståelse 
enligt Bryman (2011). Mina frågeställningar är åt det kvalitativa hållet eftersom jag är 
intresserad att ta del av förskollärarnas tankar kring barns inflytande och kunna synliggöra olika 
synsätt. Fejes och Thornberg (2016) nämner att den metod man väljer ska kunna bidra till en 
djupare förståelse av fenomenet som ska studeras. Metoden jag använder mig av är därför 
intervju med tillhörande intervjumall (bilaga 1). Eftersom jag väljer intervju så finns det 
utrymme för följdfrågor och man kan också förtydliga det som respondenten kanske inte förstår. 
Christoffersen och Johannesen (2015) skriver att i en kvalitativ intervju så är frågorna för det 
mesta öppna, det betyder att det inte finns några förutbestämda svar att välja. Den som blir 
intervjuad svarar utifrån sina egna erfarenheter. När man gör en intervju så ska man få svar på 
sina frågor som man sedan sammanställer till ett resultat. Det finns många variationer att välja 
mellan beroende på vad man vill få ut. Bryman (2011) nämner strukturerad modell som betyder 
att det är i förväg fastställda intervjufrågor som följs till punkt och pricka där alla respondenter 
får samma frågor, syftet med det är att alla frågor kan sammanställas på ett jämförbart sätt. 
Ostrukturerat är mer ett samtal där man har öppna frågor och syftet är mer att få en djupare 
förståelse än att föra statistik över samtalet. Jag använder mig av semistrukturerad intervju som 
Bryman (2011) också nämner och det är blandning av de andra intervjumetoderna, vilket 
innebär att jag har ett frågeformulär färdigt som inte måste följas till punkt och pricka utan jag 
kan vara lite mer flexibel och ställa frågorna som det passar under intervjuns gång. Jag valde 
att använda mig av ljudinspelning vid mina intervjuer för jag ville inte missa något som 
förskollärarna säger och sen menar Bryman (2011) att det kan vara svårt att uppmärksamma 
vad den intervjuade säger om man skriver samtidigt och det är lättare att fånga upp uttryck och 
fraser när man spelar in.
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4.2 Urval
Jag har intervjuat fem förskollärare i olika kommuner i Mellansverige. Mitt krav var att de 
skulle vara utbildade förskollärare eftersom det är deras perspektiv jag är ute efter. 
Mina intervjupersoner kallar jag för:
Lena. Hon är 61 år med arbetserfarenhet på 35 år, och jobbar på en 3–5 avdelning.
Margareta. Hon är 44 år med arbetserfarenhet på 23 år, och jobbar på en 3–5 avdelning.
Sara. Hon är 40 år med arbetserfarenhet på 18 år, och jobbar på en 1–3 avdelning. 
Klara. Hon är 41 år med arbetserfarenhet på 4 år, och jobbar på en 2–3 avdelning.
Anna. Hon är 52 år, med arbetserfarenhet på 28 år, och jobbar på en 1–3 avdelning.

 

4.3 Genomförande
Innan jag började min studie så var jag först tvungen att få samtycke från förskolechefer innan 
jag kunde fråga förskollärarna om de ville ställa upp på att bli intervjuade om barns inflytande. 
Jag mailade 16 förskolechefer där jag skrev att jag är på gång att skriva mitt examensarbete i 
demokrati och barns rättigheter med fokus på barns inflytande genom förskollärarnas 
perspektiv. Jag frågade om jag fick fråga deras förskollärare om någon vill ställa upp på att bli 
intervjuade, de som svarade var positiva och önskade mig lycka till. Jag ringde runt till deras 
förskoleområden för att se om någon ville ställa upp på min studie. I början fick jag några nej, 
de ville gärna ställa upp men av olika anledningar så fanns det inte möjlighet. Efter några samtal 
så fick jag en del ja, så vi bokade in tider på deras arbetsplatser. Jag hade mailat mitt 
informationsbrev (bilaga 2) och samtyckesblanketten (bilaga 3) så att de kunde läsa på i lugn 
och ro. Jag hade förberett en intervjumall (bilaga 1) och sökt upp två olika ljudinspelningsappar 
på mobiltelefonen som jag skulle använda mig av för att spela in samtalen. Fördelarna med att 
spela in intervjuerna är enligt Trost (2014) att man kan lyssna på tonfall och ordval upprepande 
gånger och sedan kan man ordagrant skriva ner allt som sagts under intervjuerna. Han menar 
också att när man spelar in så kan man koncentrera sig på frågorna och svaren och behöver inte 
föra anteckningar under tiden. Christoffersen och Johannessen (2015) anser att det är bra att 
göra en testintervju innan den riktiga intervjun för att ta reda på om tekniken lämpar sig för att 
få svar på frågorna. Jag gjorde ingen testintervju men jag bad en kompis som är förskollärare 
att titta om mina frågor håller, hon tyckte det var bra frågor att ha i en intervju. Hon tyckte 
däremot att jag skulle ha med en avslutande fråga där respondenterna får möjlighet att tillägga 
om det är något jag missat. Jag började varje intervju med att fråga ålder på förskollärarna, 
arbetserfarenhet och vilken ålder det var på barngruppen. Jag sa inte så mycket under 
intervjutillfällena, mer än att jag ställde frågorna, eftersom det är förskollärarnas perspektiv jag 
var ute efter. Tiden på intervjuerna varierade från 30 minuter till 45 minuter och genomfördes 
på samtliga arbetsplatser eftersom Trost (2014) menar att det är viktigt att respondenten känner 
sig trygg i miljön och att miljön ska vara så ostörd som möjligt. Två stycken hade bokat ett 
kontor, det som var lite problematiskt med det rummet var att alla förskollärare kunde gå in där 
när de behövde hämta papper som skrivits ut från kopiatorn. Trots den lilla distraktionen så 
gick intervjuerna bra, men under de två första intervjuerna så var jag lite orolig för att 
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intervjuerna inte spelades in, jag hade inte mycket tid mellan de två första till att lyssna igenom, 
så jag tog och spelade in de intervjuerna med olika inspelningsappar, samtidigt som jag 
antecknade väldigt mycket. När jag gjorde de tre sista intervjuerna som skedde i personalrum 
och någon typ av vilorum så var jag lite varmare i kläderna och visste att det fungerade med 
inspelningsapparna och vid de tillfällena så antecknade jag inte lika mycket. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
När man gör en forskning så ska man enligt Frejes och Thornberg (2016) tänka på validitet som 
innebär att man ska använda sig av metoder som verkligen undersöker det som avses att 
undersökas. Är syftet och frågeställningen lämpad för kvalitativ forskning och hur väl besvarar 
resultatet forskningsfrågan? Reliabilitet innebär att det ska vara tillförlitligt, att studien är 
pålitlig. Är materialet tillräcklig för att studien ska vara trovärdig? Jag använde mig av intervju 
för att få förskollärarnas perspektiv på barns inflytande, metoden var lämplig för att få svar på 
mina frågeställningar, och resultatet i min studie är baserat på förskollärarnas egna 
uppfattningar, vilket gör att validiteten på mitt arbete är hög. Jag använde samma intervjumall 
(Bilaga 1) när jag intervjuade 5 olika förskollärare från 4 olika förskolor från olika kommuner 
i Mellansverige, vilket gör att reliabiliteten på mitt arbete är hög. Eftersom jag enbart intervjuat 
fem förskollärare kan inte resultatet generaliseras för förskollärare i allmänhet, mitt resultat 
gäller bara de intervjuade förskollärarnas utsagor. 

4.5 Etiska överväganden
När man ska genomföra sin studie så är det viktigt att man är medveten om och handlar utifrån 
de etiska reglerna som gäller vid sin undersökning. Löfdahl (2014) nämner vikten av att 
kontakta ansvarig förskolechef inom den förskolan som man vill göra sin studie. Jag utgår ifrån 
vetenskapsrådets riktlinjer och de fyra olika etiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskriver jag var och en 
av dessa krav samt relaterar dem till mitt tillvägagångsätt.

4.5.1 Informationskravet
Detta krav handlar om att det är viktigt att man informerar de berörda om undersökningen, vad 
den har för syfte, vilka krav det ställer på de som ingår i undersökningen, i detta fall intervju 
med ljudupptagning och vad undersökningen kommer att användas till. Det är också viktigt att 
vara tydlig med att det är frivilligt och att man när som helst utan förklaring kan dra sig ur 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla kravet så skickade jag ut ett 
informationsbrev med information rörande deras deltagande, jag var tydlig med vilka rättigheter 
och skyldigheter respondenten hade i undersökningen. Jag avslutade med kontaktuppgifter till 
mig.
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4.5.2 Samtyckeskravet
Detta krav handlar om att informanterna har fått tillräckligt med information om 
undersökningen för att kunna ge sitt samtycke (Löfdahl, 2014). Deltagarna har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2017).  Kravet uppnås genom att jag skickade 
med en samtyckesblankett där man fick kryssa i om man ville delta eller inte i min 
undersökning.

4.5.3 Konfidentialitetskravet
Detta krav handlar om att man ska garantera anonymitet, det ska inte gå att känna igen 
personerna. Därför är det viktigt att personuppgifterna förvaras på ett säkert ställe, så ingen 
annan kommer åt dem (Vetenskapsrådet, 2017). Kravet uppnås genom att jag avidentifierade 
alla uppgifter som kan kopplas till personerna, i mitt arbete fick de fiktiva namn och jag 
förvarade personuppgifterna på ett säkert ställe.

4.5.4 Nyttjandekravet
Detta krav handlar om att de uppgifter som kommit fram i undersökningen får bara användas 
till den studien. Vilket betyder att allt ska förstöras när man är klar med sin studie 
(Vetenskapsrådet, 2017). Kravet uppnås genom att jag inte använde materialet till något annat 
syfte än till min studie och jag kommer att förstöra allt material efter publicering av mitt 
examensarbete.

4.6 Bearbetning och analys
Den empiri som jag använde mig av till min studie är intervjuer, svaren som samlades in var 
genom ljudupptagning. Jag transkriberade materialet genom att lyssna på en inspelning i taget 
samtidigt som jag skrev ner så ordagrant jag kunde, ibland fick jag pausa och spola tillbaka för 
att inte missa någonting. Sedan skrev jag ut det och använde mig av överstrykningspennor i 
olika färger. Jag använde mig utav tre olika färger så det blev en färg för varje frågeställning, 
och markerade de ord, begrepp och meningar som var relevanta för varje frågeställning, det 
gjorde också att jag lättare kunde se likheter och skillnader och plocka ut det som var av vikt 
till min studie och sen gjorde jag en sammanställning. 
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5. Resultat och analys

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om barns inflytande i förskolan genom 
förskollärarens perspektiv. Jag använde mig av tre frågeställningar: hur beskriver 
förskollärarna vad barns inflytande handlar om? Hur beskriver förskollärarna att de arbetar 
med och stödjer barns inflytande i verksamheten? Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i 
detta arbete? I detta kapitel kommer jag att redovisa en sammanställning av mina intervjuer 
med förskollärarna, jag har valt att dela in materialet utifrån: Förskollärarnas beskrivningar av 
barns inflytande, Förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete med barns inflytande och 
utmaningar för inflytande. Resultatet redovisas efter den ordning som frågeställningarna är 
strukturerade med tillhörande teman som avslutas med analys. Jag fick många intressanta svar 
och reflektioner från samtliga förskollärare och det var många likvärdiga svar. I 
frågeställningarna har jag valt ut teman utifrån det som förskollärarna pratade mest om och 
som jag ansåg vara den röda tråden till att få svar på mina frågeställningar.

5.1 Förskollärarnas beskrivningar av barns inflytande

5.1.1 Att få vara med och påverka och bli lyssnad på
Samtliga förskollärare som jag intervjuade ansåg att inflytande handlar om att barnen får vara 
med och bestämma över aktiviteter i förskolan. Margareta tycker att:

barnen ska få vara med och diskutera vad de vill göra, men att man kanske inte alltid får som man 
vill och då är det viktigt att prata om varför det inte går, man ska lyfta hindren öppet. (Margareta)

Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga i sin vardag och då även bli involverad i när 
beslut tas. Annas beskrivning av inflytande är: 

det löper parallellt med delaktighet. Det är svårt att ha inflytande om man inte känner delaktighet, 
det ena befruktar det andra. (Anna) 

Känslan av att bli lyssnad på är något som framträder i resultatet. Lena menar att: 

Barnen ska uppleva sig lyssnad på, att rösten får bli hörd, att bli respekterad för att man kanske har 
en åsikt, det betyder inte att man alltid kan få vara med och påverka, men en respekt för andra att bli 
lyssnad på, kan i diskussion leda till att man påverkar en situation i det långa loppet. (Lena)

Genom att använda deras förslag bekräftar man barnen och synliggör deras inflytande. Sara 
förklarade att det är viktigt att lyssna till barnens tankar och handlingar och att man använder 
kunskapen om barnens intressen och behov i planering och genomförande. 
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Pedagogerna ska vara lyhörda för och värdesätta mångfalden i barns sätt att ge uttryck för sina      
tankar, idéer och behov, Alla barn är skapare av kunskap. (Sara) 

Anna nämnde också att barnen påverkar riktningen på arbetet, deras intressen och önskningar 
styr hur man lägger upp pedagogisk verksamhet, och att barns perspektiv är viktigt när man 
planerar dagens upplägg. Klaras förklarning av inflytande är:

 att ge barnen rätten till att säga vad de vill, bli lyssnade på och skapa mening och kunna vara med 
och påverka sin vardag på förskolan. (Klara)

5.1.2 Varför barn ges inflytande 
Barns inflytande är viktigt i det livslånga lärandet och det tyckte samtliga förskollärare. Sara 
menar att lust och nyfikenhet behövs för att möjliggöra lärande och vi måste ha tilltro till 
barnens förmåga att veta vad de själva vill och behöver. Vidare tror Sara att: 

ha inflytande som barn, ger individen en tilltro till sin egen kraft att påverka och forma sin tillvaro 
genom livet och vetskap om sitt eget värde. (Sara)

Margareta tycker att det viktigaste barn ska lära sig är vilka de själva är, så att de får jobba med: 
jag vill, jag kan eller jag vill inte. Det här med vad kan jag bestämma över? Vad kan jag inte 
bestämma över?

Jag kan bestämma över att jag vill ha en kram, men jag kan inte bestämma att jag ska ge kramar, jag 
kan fråga om jag får ge kramar, men jag kan inte bestämma att jag ska ge en kompis en kram för det 
måste den få bestämma själv. men jag kan bestämma själv om jag vill ha en kram. (Margareta)

Den biten och då ihop med att man lär sig respekten för andra, när man kan det och förstår att 
man har en liten plats i en grupp, så är det här med inflytande jätteviktigt för samhället och 
vidare upp i skolan. Man ska vara en individ som kan tänka och bestämma själv, man ska kunna 
komma med förslag. Lena nämnde också att:

 

barns självförtroende och självkänsla stärks i samarbete med inflytande. (Lena) 

Samtliga förskollärare tycker att barnen måste få vara med och påverka sin vardag på förskolan 
för att det ska vara stimulerande, man ska känna lust till att lära och då är det viktigt att barnen 
ges inflytande. Klara menar att förskolan är till för alla barn oavsett diagnos eller svårigheter 
av något slag och då är det viktigt att: 

vi skapar en lärmiljö där alla barn känner sig trygga och vill vara, för då kan ett lärande ske. (Klara) 
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Anna pratade om barnen ska få vara med och påverka, barnen ska känna att de kan säga och 
tycka vad de vill och att deras åsikter respekteras. Det är viktigt att man involverar barnen i 
förskolans verksamhet så att barnen får känna sig betydelsefulla.

Barnen ska få delta på sitt eget vis och känna att de lyckas. Och när barnen känner att deras åsikter 
betyder någonting så känner de sig sedda och hörda. Inflytande ger barn självkänsla. (Anna)

5.2 Analys
Alla fem förskollärare framhåller vikten av att barnen ska få vara med och bestämma över det 
som sker på förskolan. Det är viktigt att vara lyhörda så att barn blir lyssnade på och ta tillvara 
på barns tankar, åsikter och idéer, vilket också gör att barnen lär sig sitt eget värde, att veta vem 
man själv är, vad man kan och vill. Det betyder att man som förskollärare behöver ha tilltro till 
barnens förmåga att veta vad de själva vill och behöver. Sara och Anna betonade vikten av att 
ta tillvara på det barnen säger för att kunna använda det i planeringen för verksamheten. 
Margareta lyfter att det är viktigt med återkoppling till barnen för att de ska känna sig sedda 
och hörda, sen att man kanske inte kan göra det som efterfrågas men då har man i alla fall gett 
barnen en förklaring. Samtliga förskollärare betonar vikten av att lyssna på barnen, att barnens 
åsikter tankar och idéer ska bli hörda och barnen ska känna att de blir lyssnade på. Genom 
Shiers (2001) delaktighetsmodell kan jag se att nivå ett uppnås som betyder att vuxna lyssnar 
på barnen och barnen får uttrycka sig och bli lyssnade på. Det kan jag se i mitt resultat när bland 
annat Sara förklarade att det är viktigt att lyssna till barnens tankar och handlingar och att man 
använder kunskapen om barnens intressen och behov i planering och genomförande, det skapar 
möjligheter och genom att använda barnens förslag blir de bekräftade. Här läggs grunden till 
barns inflytande och delaktighet. För att nå upp till nivå två anser Shier (2001) att vuxna ska ge 
barnen stöd i att uttrycka sina åsikter och att de ger barnen utrymme till att få uttrycka sig. 
Samtliga förskollärare är överens om att barnens röster ska höras, vilket gör att barnen ges 
utrymme för att kunna uttrycka sig.  Klara går ett steg längre när hon menar att förskolan är till 
för alla barn oavsett diagnos eller svårigheter av något slag, och då är det viktigt att de skapar 
en lärmiljö där alla barn känner sig trygga och vill vara, för då kan ett lärande ske och när barnen 
ska får delta på sitt eget vis och känna att de lyckas, skapas möjligheter. Och när barnen känner 
att deras åsikter betyder någonting så känner de sig sedda och hörda. Nivå tre innebär att man 
lyssnar på barnen men det behöver inte betyda att man beslutar efter deras önskemål, men att 
man ska ge återkoppling vid beslut. Margareta tycker att barnen ska få vara med och diskutera 
vad de vill göra, men att man kanske inte alltid får som man vill och då får man prata om varför 
det inte går, man ska lyfta hindren öppet. Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga i sin 
vardag och då även bli involverad i när beslut tas, vilket också gör att möjligheter skapas. 
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5.3 Förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete med 
barns inflytande

5.3.1 Lek
Den fria leken var något som samtliga förskollärare nämnde i arbetet med barns inflytande. 
Margareta anser att de får bestämma vad de vill göra, man kan bjuda in, bestämma hur länge 
man vill leka.

Men det gäller att kunna samarbeta samtidigt som man respekterar att man har andra kompisar. Det 
betyder att man inte alltid kan bestämma och göra som man vill, men man kan diskutera med 
kompisen. (Margareta)

Anna nämnde att under den fria leken så har barnen inflytande över allt och när det är lektid så 
betyder inte det att man måste leka utan man kan göra andra aktiviteter. De barn som inte tycker 
om att leka så mycket, eller de barnen som är lite tillbakadragna och kanske har svårt att ta för 
sig i lek kanske hittar en annan aktivitet som tex: spela spel eller klippa papper.

Barnen vet om att de kan ta fram spel och pussel om de vill, det vi känner att vi vill bestämma över 
är att man inte ska förstöra eller använda sakerna på ett sätt så att de går sönder, vi lär barnen att 
spel, pussel och böcker ska användas på rätt sätt. Sen får de ta spelet och gå in i ett annat rum om de 
vill. (Anna)

Klara pratade om att hänga på en grupp med barn som bara leker, för att leken är rolig och 
konstruktiv. Man hjälper dem då med att bara fylla på med rekvisita eller spinoffeffekter.

Inte för att styra men för att hjälpa dem att öppna upp för möjligheter. (Klara)

Lena gillar egentligen inte begreppet fria leken, det är dem som iordningställer miljön där 
barnen vistas. Men självklart så får barnen inflytande över leken och barnen är väldigt bra på 
att leka, och så länge inget är destruktivt eller går sönder eller förstör för någon annan så är det 
rätt ok med att kunna få påverka, styra sin lek eller aktivitet. Lena nämnde också att:

Vi är bra på att uppmärksamma det som förhindrar leken och då kan man öppna upp för den på ett 
annat sätt, att man försöker se de barn som inte har lika stort inflytande och delaktighet i leken. Då 
får man försöka fånga upp dem och få med dem i en pågående lek eller så kan man sätta sig med 
barnen och kanske spela spel eller läsa en bok. (Lena) 

Att vara uppmärksam på det som händer runt en för att kunna fånga upp de barn som är lite 
utanför och få med dem med sig in i en aktivitet var något som Sara också tog upp
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man måste vara närvarande för att kunna fånga upp det som händer och hjälpa de barn som har lite 
svårare för att ta sig in i lek och aktivitet. (Sara)

5.3.2 Tillvarata barns intresse och skapa förutsättningar
Margareta tog upp att barnen nyligen ville ha ett disco, för det är vanligt att äldre syskon har 
det i skolan. Barnen kom med förslaget och pedagogerna tyckte det var ett roligt förslag och då 
fick man säga till barnen att de vuxna ska bara prata om när det passar verksamheten och så 
kommer man tillbaka med ett svar. Här är de vuxna som bestämmer vilken dag som passar bäst, 
men det var barnen som kom med förslaget och de var med och bestämde innehållet i 
aktiviteten. Man bollar fram och tillbaka i ett vuxenperspektiv sen lämnar man tillbaka förslaget 

Vi kan ha disco den här dagen, vad tror ni om det?  Det kom upp en diskussion om vad disco är och 
vad det betyder för barnen. Det är viktigt att man bollar det fram och tillbaka med barnen så att de 
får känna att deras förslag och åsikter har betydelse. Det blev en aktivitet som barnen bestämde och 
det gav inflytande. (Margareta) 

Lena pratade om att de iordningställer miljön som barnen vistas i, det är de vuxna som gör en 
slags riktning, då man sett vad barnen är intresserad av, vilket gör att förskolläraren går in och 
skapar förutsättningar för det. Här kan det vara så enligt Lena att det blir mycket styrande från 
de vuxna man leder in barnen, men:

I det fria som springer ut ur något som vi startat upp där tycker jag att barnen har påverkansmöjlighet. 
(Lena)

På Klaras förskola har barnen väldigt mycket inflytande, hon tar upp några exempel: 

När vi läser för några barn och ett barn inte vill lyssna mer, så får den gå och välja en annan aktivitet. 
Barnen får flytta leksaker från rum till rum, då jag anser att saker inte behöver vara givna föremål. 
Vi har inga samlingar då vi anser att möten med barnen sker hela tiden. Samlingen vid maten är lika 
viktig som den stora samlingen där vi ser att vissa barn har svårt att fokusera utan att få många 
tillrättavisningar. (Klara)

Klara berättar att pedagogerna inte vill tvinga barnen till att göra något som de inte vill, för det 
blir inte bra i slutändan för någon. Att ha en samling när det finns en samling barn som har svårt 
att vara stilla och behöver en del tillsägelser, gynnar ingen. Därför väljer förskollärarna att ta 
tillvara på alla stunder som dagen ger till samtal, förskolan är till för barnen och inte för de 
vuxna att bestämma över. 

Margareta tog upp ett exempel som hände för många år sedan där barnen var drivande i att få 
ett staket till förskolan. Staketet hade varit trasigt en längre tid och barnen klagade ofta på det, 
så en dag bestämde pedagogerna för att skriva ner allt som barnen tyckte om att ha ett trasigt 
staket. Det blev en jättelång lista där det bland annat stod att det är farligt för barn, barn kan 
rymma, de små barnen kan springa ut, det kan komma in en katt och Pelle är allergisk mot 
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katter, barnen skrev under med sina namn som en ur personalen tog med till kommunhuset och 
gav till berörd chef. Chefen tänkte till och kom ner till barnen och tackade för brevet, sen 
frågade han vad de tyckte och blev rejält grillad av barnen. Det hela slutade med att det en dag 
stod ett helt och fint staket runt förskolan. Barnen kände att de hade varit med och påverkat till 
att få ett staket.

Barnen hade en jättekänsla att ha inflytande, vuxna kan lyssna och det man känner och tycker betyder 
något, där var det delaktighet och inflytande. Barnen tyckte det var kul att de kunde ta beslut och 
fick vara med och påverka. Från det lilla jag kan bestämma över mig själv till att påverka vuxna. 
Det var stort. Och än idag kan barnen som nu är tonåringar gå förbi och titta på ”sitt” staket. 
(Margareta)

Anna anser att barnen kan ha inflytande även när det är de vuxna som har bestämt vad det är 
som ska göras, det kan vara uppgifter eller aktiviteter som pedagogerna tycker att barnen kan 
göra, man startar upp ett vuxenförslag. Anna menar att: 

Man måste börja någonstans och sen vet man inte vart det tar vägen, men där kan barnen vara 
delaktiga och komma med förslag fast det är de vuxna som har bestämt aktivitet, delaktighet och 
inflytande hör ihop. (Anna)

Sara pratade också om aktiviteter som pedagogerna tänk göra med barnen kanske inte alltid blir 
som man tänkt, för barnen har ofta egna idéer eller önskningar. 

Man ska ha ett öppet förhållningssätt i aktiviteter och utforskande av material och lägga bort 
föreställningen om vilken väg en aktivitet ska ta. (Sara) 

Här ska man låta barnen visa vägen. Klara berättade att även om man har saker planerat som 
exempelvis att måla, så ska barnen få känna ” när är jag sugen på att måla, kanske inte när 
fröken bestämmer, utan en annan dag, en annan tid” där får man försöka vara lite flexibel. 
Arbetet med inflytande handlar också om att inte ha inflytande över alla aktiviteter på samma 
sätt, tex menar Margareta att de väljer vart barnen sitter vid matsituationer och ibland 
bestämmer de även på samlingen vart barnen ska sitta. De har tänkt mycket på varför, men att 
välja fritt innebär också att man gör bortval. 

Vi delar gruppen i två halvor, att vi vuxna bestämt de grupper gör att barnen inte behöver välja vilka 
kompisar man vill leka med och om man ska vara uppe eller nere, det har vi sett hindrar många 
bortval av kompisar, kompisar som får höra att jag inte vill leka med dig, man hittar också nya 
konstellationer. (Margareta)

Margareta berättade att man kan se det som ett ställe där de inte har inflytande, men sen får de 
välja i den gruppen självklart ändå. Det finns barn som tycker det är skönt med fasta rutiner, 
där de slipper välja hela tiden.



18

5.3.3 Att plocka bort ordet nej
Ett annat sätt att skapa förutsättningar är i hur man bemöter barnen utifrån att säga ja eller nej 
vilket Margareta nämnde som deras motto där man vill ta bort ordet nej.

Vi plockar bort saker som barnen inte kan välja när som helst och saker man säger nej till mycket. 
Det enda som skulle kunna vara ett hinder är att någon annan leker med den saken och att man får 
vänta på sin tur. (Margareta)

Anna pratade också om att man får lyssna och vara uppmärksam på hur barnen använder sig av 
det som finns framme, om man ser att det är fel grejer framme och det blir för destruktivt, för 
barnen vet inte riktigt just nu hur man ska göra med grejerna då plockas det bort, för att slippa 
säga nej.

Vi plockar bort nejen så att man upplever att det som finns här det får jag leka med, eller det här 
materialet får jag använda. Man får ersätta med andra saker som inte begränsar, det som finns leker 
vi med eller sysselsätter oss med eller jobbar med på något sätt. (Anna)

Lena pratade också om hur stor skillnad det kan bli på miljön genom att ta bort ordet nej. Hon 
berättade om en situation som hände veckan innan jag intervjuade henne, där hon höll på att 
plocka lite i ateljén, när några barn plötsligt började springa omkring överallt. Första tanken var 
att säga till barnen att inte springa omkring och istället leka med någonting, men istället tänkte 
hon om, och när hon öppnade upp för vad barnen ville så fick de inflytande över aktiviteten. 

Ibland är vi för snabba med att säga nej när barnen egentligen har en alldeles strålande idé, men vi 
orkar inte hela tiden följa dem i tanken, vi ser bara en massa hinder och det gör väldigt sällan barnen. 
Ett exempel: några barn sprang runt, kröp in överallt, då stannar jag upp och börjar tänka, de gör ju 
detta av en anledning. - Vad är det ni gör? - Vi vill bygga en koja, de fick de göra med en matta 
under köksbordet och fallskärmen över och den leken höll på länge. Barnen tänker inte oj nu har vi 
haft inflytande och varit med och påverkat. Här får man hjälpa dem att förstå vilket bra påhitt de 
hade. (Lena)

Barnen fick bygga sin koja samtidigt som det var ett lärande, för barnen samarbetade och 
lyssnade på varandra och tillsammans byggde de en koja. Lena pratade med barnen och 
berättade vilken bra idé det var med kojbygget, eftersom barn inte alltid förstår att de har 
inflytande, så får man berätta det för dem. 
Klara berättade att barnen inte hör ordet nej så ofta, om det är av säkerhetsskäl så blir det att 
man säger nej. de försöker de ha en tillåtande miljö, där barnen är i fokus.

Vi arbetar med att göra vårt material tillgängligt för barnen där de fritt kan skapa, läsa, spela spel. 
Vill de ta ut något från ett rum så får barnen göra det, vi brukar också vara noga med att inte säga 
nej till deras frågor och önskningar. (Klara)
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Sara var inne på liknande diskussion, där hon anser att pedagogerna ska ha barnens intresse i 
fokus, då måste man ha en tillåtande miljö där barnen kan känna att de kan ta egna beslut och 
inte behöver vara beroende av pedagogerna. 

När barnen frågor om någon speciell sak som inte finns framme så brukar vi plocka fram den, eller 
om de vill att vi ska vara med i en aktivitet så försöker vi säga ja om tiden tillåter. (Sara)

5.4 Analys
Samtliga förskollärare var överens om att arbetet med barns inflytande handlar om att ge barnen 
inflytande i de flesta aktiviteter och att iordningställa miljöer som är tillåtande och där barnen 
kan leka med det som är framme. Lena beskrev en miljö som man har iordningställt utifrån 
barnens intressen och att det kan tolkas som att man styr in dem i det man själv tycker.  Det hon 
menar är att man skapar förutsättningar och att barnen leds in i något som de kan påverka under 
tidens gång. Sen nämnde Margareta att det finns aktiviteter som barnen inte ska ha inflytande 
över och det är bland annat vilken grupp man ska leka tillsammans med och vart man ska sitta 
vid matsituationen. Margareta, Anna och Lena nämnde att de vill ta bort ordet nej för att på så 
sätt skapa mer inflytande för barnen, så att de ska känna att allt som finns på förskolan är där 
för att användas. Lena stannade upp och började tänka på vad det är barnen gör när de sprang 
omkring och kröp igenom och under saker, så hon frågade vad barnen ville och det visade sig 
att barnen var sugna på att bygga sig en koja. Här tar hon hänsyn till vad barnen vill och ger 
dem inflytande över leken vilket skapar öppningar enligt shiers (2001) delaktighetsmodell, det 
ger också möjligheter när hon möter upp dem i deras önskemål och hjälper dem att bygga en 
koja. Hon tillät barnen att plocka in det de ville ha i sin koja och de fick vara där under hela 
dagen vilket motsvarar nivå tre i Shiers (2001) delaktighetsmodell, som innebär att barns 
synpunkter och åsikter beaktas. Nivå tre i delaktighetsmodellen uppnås också när Margareta 
pratar om discot som barnen ville ha och där barnen var med och bestämde. Hon tog hänsyn till 
vad barnen ville genom att de pratade om vad disco är och vad man gör på det, här fick barnen 
också komma med önskemål om innehållet vilket skapade öppningar, som blir till möjligheter 
när hon möter upp dem i deras önskemål och låter barnen vara med och fatta beslut över det 
kommande discot. Klara, Sara och Anna skapar öppningar genom att de lyssnar på barnen och 
möter upp barnen i deras önskemål som exempelvis: att flytta runt på leksaker och ta dem 
mellan olika rum, när barnen inte vill vara med och lyssna på sagan så får de barnen gå ifrån 
och göra en annan aktivitet och det skapar möjligheter. Det här gör att nivå tre i Shiers (2001) 
delakighetsmodell uppnås, där de tar hänsyn till barnens åsikter och synpunkter. Samtliga 
förskollärare betonade vikten av att vara lyhörd och när man försöker se vad det är som barnen 
är intresserad av och utformar miljön efter deras intressen skapas möjligheter. Margareta tog 
upp att deras avdelning för många år sedan fick ett nytt staket med hjälp av barnen. Barnen och 
förskollärarna delar lite på ansvaret men man når inte riktigt helt upp till nivå fem som enligt 
Shier (2001) betyder att barn delar makt och ansvar över beslutsfattande. Anledningen till att 
nivå fem inte uppnås är att de som beslutade om att barnen skulle få ett staket var politikerna. 
Visst lyssnade de till barnens åsikter och tog med hjälp utav det ett beslut som gagnade barnen, 
men det var ändå inte lika delad makt. Däremot så uppnås nivå fyra där barnen involveras i 
beslutsfattande processer, här hade förskollärarna tagit till sig av barnens åsikter om det trasiga 
staketet och man hade tillsammans satt sig ner för att skriva upp allt som barnen kände, deras 
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tankar och åsikter kom ner på ett papper och man har kommit till öppningar. Genom att en 
förskollärare tog pappret med sig till berörd chef på kommunen så skapades det möjligheter.

5.5 Utmaningar för inflytande
I mitt resultat nämnde förskollärarna att det finns utmaningar för att ge barnen inflytande. 
Förskollärarna ska anpassa verksamheten utifrån barnen samtidigt som de arbetar med olika 
hinder som gör det svårare att ge alla barnen det inflytande som de har rätt till. Jag kunde se 
olika utmaningar som personalstyrkan, tiden, lokalerna och nedan presenterar jag de 
utmaningar som förskollärarna ser som störst hinder.   

5.5.1 Personalstyrkan
Samtliga förskollärare nämnde personaltätheten som ett stort hinder. Ibland är det svårt att få 
vikarier och många gånger okända som gör att barnen inte känner sig trygga och personalen 
känner att de inte riktigt räcker till. Margareta berättade att:

Ibland är det så att man inte får någon vikarie alls och när det blir sådana situationer så måste 
personalen gå in och bestämma, kanske att alla leker tillsammans hela gruppen för att ha koll på 
läget. Det kan vara så att man får ta hjälp av andra avdelningar. (Margareta)

Sara nämnde också vikarier som kan bli till en utmaning och att man inte alltid kan styra över 
vissa situationer.

Utmaningar är situationer som man inte kan styra över och oftast är det personalmässigt. Vikarier 
som inte kliver in och gör det som förväntas av personen, då måste ordinarie personal få gå in och 
göra vikariens jobb och då tar det tid ifrån barngruppen och självklart kan barnen bli oroliga. (Sara)

Lena tog också upp att man alldeles för ofta är underbemannad, vissa dagar är det svårt att få 
rutinerna att fungera, bara en sån sak att få ut sin rast, den är bara 30 minuter men det är inte 
alltid som man har möjlighet att ta ut den. Lena säger att:

Vi är för få. Det fanns en gång för längesen om man ser till min ålder och antal år i yrket, jag har 
gått i en nedgående spiral hela vägen, med att se vad det är jag tar ifrån mig för verktyg när jag inte 
räcker till, man är inte mer än människa, det är tragiskt att så många väljer att lämna yrket. (Lena)

Lena menar att personaltätheten är ett stort hinder, hon har jobbat inom förskoleverksamheten 
i ett antal år och den biten har inte blivit bättre. Barngrupperna blir större men personalen blir 
inte fler. Anna berättade att: 

Jag har sett många som lämnar yrket, inte för att de inte tycker det är roligt, men för att de inte orkar, 
de känner att de inte räcker till. (Anna) 
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Klara berättade att det finns situationer där det är svårt att ge barnen ett bra inflytande och det 
största hindret är när det saknas personal. Hon nämner också att det har varit en tuff höst med 
många sjukskrivningar.

Vi har oftast fått vikarier, det bästa är när det kommer känd personal, men nu den senast tiden har 
det kommit många nya och unga vikarier. Mycket tid har gått åt till att berätta vad de ska göra och 
till att visa vart allt finns. (Klara)

5.5.2 Miljön och Lokalen
Samtliga förskollärare nämnde att lokalerna kan påverka i viss utsträckning, Sara nämnde att 
om de inte kan ha alla miljöer öppna för barnen med tanke på uppsikt så brukar de istället flytta 
på material så att det blir tillgängliga för barnen. Margareta försöker se bortom hinder med 
miljön/lokalen.

 

Vi får istället tänka på hur lokalen och miljön kan användas utan att se det som ett hinder. 
(Margareta) 

Klara tycker också att lokalerna inte är de bästa och vissa dagar är det trängre än andra och då 
brukar de låta barnen ta med sig saker till ett annat rum. Vissa dagar väljer de att vara ute oftare, 
för att det är större ytor, men det är inte alltid vädret eller tiden tillåter det.

Jag tycker det kan vara en stor utmaning i miljön när barngruppen är för stor och vi pedagoger inte 
räcker till. (Klara)

Sara nämnde också att det finns saker som har sin givna plats och vissa saker kan man inte flytta 
på och då brukar den dörren hållas stängd om ingen vuxen kan vara med där inne.

 

Det är inte roligt när det blir så för då blir det också ett rum mindre. (Sara) 

Samtliga förskollärare tycker att lokalerna kan vara bättre, men att det är något som är svårt att 
påverka. Lena berättade att de har arbetat mycket med lokalen för att den ska bli bra ”vi arbetar 
utifrån de förutsättningar vi har” självklart kan det bli bättre och om hon fick önska så skulle 
hon bemanna mer, för att kunna använda lokalerna bättre, det är alldeles för få vuxna.

Hade det varit fler vuxna så skulle man kunna använda lokalerna i större utsträckning och barnen 
skulle få mer möjligheter att göra fler aktiviteter. Som det är idag så måste man ibland säga nej för 
att man inte är tillräckligt många vuxna så att en kan gå ifrån för att vara med i ett rum. (Lena)
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Anna pratade om att lokalerna alltid kan bli bättre, men utifrån de förutsättningar som man har 
idag så får man utgå ifrån det när man ska planera en pedagogisk verksamhet.

Men det är klart att jag skulle vilja använda lokalerna på ett annat sätt, det här är en gammal förskola 
och det får man ha i åtanke. Men det är inte roligt när lokalen ska vara ett hinder till att kunna göra 
vissa saker. (Anna) 

5.5.3 Barngruppen
En annan utmaning i arbetet är att hantera balansen mellan det individuella barnets inflytande 
och det gruppen vill. Sara och Margareta var eniga om att det finns barn som vill ha så mycket 
inflytande att det minskar utrymme till inflytande för andra barn. Vidare berättade Margareta 

Det finns barn som är starka i vad de vill och kan ta över så andra barn inte mår bra. (Margareta)

Sara pratade om att många barn idag är jag individer, jag vill ha. Hon tror att det kan ha att göra 
med att de barnen är vana att få som de vill. 

Det gör att de barnen som inte tar för sig av olika anledningar hindras ännu mer av de barnen med 
starka viljor. (Sara)

Anna sa att barngruppens storlek också kan ses som ett hinder då det blir många olika behov 
som ska mötas med få resurser. Barnens enskilda behov framträder starkare när miljön ställer 
krav. 

På min avdelning har vi ett barn med en diagnos som kräver extra hjälp, han har en resurs men hon 
är inte alltid där hela dagarna och ibland är hon sjuk, då kan det vara lite tuffare. För samtidigt som 
man måste tillgodose hans behov så har man en stor barngrupp som också måste få sina behov 
tillgodosedda och någonstans däremellan så är det några barn som tyvärr inte blir sedda på det sätt 
som de förtjänar. (Anna)

Anna berättar vidare att när resursen för barnet med diagnos av olika anledningar inte är på 
jobbet så måste en ur personalstyrkan lägga sitt fokus på det barnet med diagnos, självklart är 
hon med i verksamheten men ibland måste hon gå iväg med barnet. Det här bidrar till att 
resterande barngrupp blir av med en pedagog, det är inte så ofta som detta händer och många 
gånger går det bra, men det finna andra dagar också. Klara berättade att alla har dåliga dagar 
även barnen och då kan det lätt uppstå konflikter mellan barnen. 

Då får man lägga fokus på det genom att man får sära på de barnen som inte kommer överens för 
stunden, och är det en stor barngrupp så kan det vara svårt när man som pedagog inte räcker till hela 
barngruppen. (Klara) 
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Samtliga förskollärare ser en stor utmaning i att få de barn som håller sig i bakgrunden till att 
träda fram och våga ta för sig och komma med sina åsikter. Lena pratade om att det är stora 
barngrupper idag med många olika individer och viljor, hon menar att:

det är svårare att tillgodose allas önskemål vid stor barngrupp. (Lena)

5.5.4 Förskollärarna själva
En tredje utmaning enligt förskollärarna handlar om dem själva, Margareta tex nämnde att den 
största utmaningen för henne är sig själv:

Vågar jag? Vågar jag testa? Släppa på kontrollen? Vad är det jag säger nej och ja till? Och rannsaka 
sig själv lite grann, vad kan hända om jag säger ja här? Det är en utmaning i sig att våga prova. Sen 
är det en utmaning att försöka hitta och uppmuntra de barnen som kanske inte är självklara med 
förslag och se och tänka hur kan vi lyfta de här barnet? Så att alla känner att de har inflytande. Det 
kan också vara en utmaning hur vi synliggör för barnen att de har inflytande. (Margareta)

Anna nämnde också sig själv som utmaning och att hon har börjat tänka till innan hon svarar 
barnen. Hon har tränat mycket på att tänka:

Vad är det barnen vill? Finns det tid? När är det mat? Måste man städa? Om man säger nej så måste 
man komma tillbaka med svaret, varför säger jag nej? Man måste stoppa och tänka efter innan man 
ger ett svar. Man måste försöka lyssna, vad ska jag svara och vara medveten. (Anna)

Lena nämnde stress som också kan påverka barnens inflytande negativt och hon vet om att 
under stress så stödjer hon inte barns inflytande, då är hon superauktoritär. Det är ingenting 
man vill, men man kan inte alltid lyssna in alla, man kan inte följa alla. Hur man ska göra vid 
sådana situationer är något som hon anser att man behöver prata mycket mer om. Hon betonade 
också hur viktigt det är att man pratar med varandra i arbetsgruppen:

Man måste sätta på sig dem där brillorna någon gång ibland eller kontinuerligt och titta på vad det 
är vi gör, våga titta på varandra i arbetslaget. Allt handlar om inflytande och vi måste känna att vi 
har varandras stöd och att vi hjälper varandra om det behövs. (Lena)

Lena berättar att när det är en tuff dag av olika anledningar som tex personalbrist så är det extra 
viktigt att stötta varandra och ha en öppen dialog om hur man ska lägga upp dagen. Det är också 
viktigt att barngruppen får veta varför vissa beslut tas och varför man säger nej till något som 
man annars skulle sagt ja till. Klara och Sara var också inne på att det är viktigt att man som 
arbetslag stöttar varandra, speciellt om det är en stressig dag av olika anledningar.

Vi har gemensamma reflektioner där vi pratar om förhållningssätt, inte bara mot barnen, utan här 
ger det oss möjlighet att ventilera och reflektera över vårt eget och de andras förhållningssätt. Vi är 
öppna mot varandra och ger varandra stöttning. (Klara)
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Sara berättade att hon är en vanlig människa med fel och brister, vilket betyder att man ibland 
gör fel eller att man inte tänker innan man svarar.

Jag arbetar mycket med mig själv och hur jag tänker i vissa situationer. Det är något som vi pratar 
mycket om i arbetslaget, vårt eget förhållningssätt och hur man kan tänka vid olika situationer. (Sara)

5.6 Analys
Personaltätheten var det största hindret och att det ofta kommer okända vikarier som gör barnen 
otrygga, och många gånger får ordinarie gå in och göra det som vikarien ska göra och då blir 
tiden ett hinder. Margareta nämnde att man ska vara glad om man ens får en vikarie. Som jag 
ser det så är det inte mycket som hindrar barnen från att ha inflytande, här försöker personalen 
se ovanför de hinder som kan vara i vägen. Men det finns stunder då de känner att de inte räcker 
till, Lena trycker på att man är för få och att det inte blir bättre. När det är stora barngrupper 
och lite resurser så måste man vara bestämd och då kanske barnens inflytande inte blir så stor. 
Vid personalbrist så medför det vissa hinder såsom lokalen och barngruppens storlek och då 
måste förskollärarna många gånger gå in och styra upp för att det ska fungera och då ger det 
inte lika mycket inflytande för barnen om man ser på Shiers (2001) delaktighetsmodell. 
Samtidigt så pratade Anna och Sara om hur man kan göra miljön tillgänglig och att inte se 
hinder som ett stopp och det öppnar upp för möjligheter. Förskollärarna skapar möjligheter 
genom att de flyttar runt på material och man låter barnen använda sig av det som finns framme. 
Margareta pratade om att när det är personalbrist och barngruppen är stor så måste man gå in 
och bestämma lite genom att bland annat låta alla barn leka tillsammans. När alla är i samma 
rum så har barnen ändå inflytande över vad man kan leka med eller vilken aktivitet man kan 
göra utifrån de förutsättningar som finns och det öppnar upp för möjligheter. Förskollärarna 
strävar efter att barnen ska få inflytande i förskolans verksamhet, vilket skapar öppningar enligt 
Shiers (2001) delaktighetsmodell. Lena och Klara pratade om att det är viktigt att ha en öppen 
dialog och vara ärliga mot varandra även mot barnen, så de får veta varför man säger nej vid 
ett speciellt tillfälle. Enligt Shier (2001) kan det räknas till möjlighet när förskollärarna öppet 
diskuterar varför man säger nej. Margareta och Anna pratade om att stanna upp och tänka till 
innan man ger ett svar och genom att rannsaka sig själv, våga tänka nytt och genom att man är 
medveten och tänker till innan man svarar barnen, så skapar det möjligheter till inflytande för 
barnen. Margareta pratade om ett barn som har en diagnos och behöver en resurs för att det ska 
fungera bra i förskolan, och enligt Shier (2001) så finns det olika skäl till varför barn inte 
uttrycker sig som bland annat sociala färdigheter, som kan leda till bristande delaktighet. Om 
man då ser till mitt resultat så ser man att detta barn har en resurs som ska hjälpa barnet att 
känna delaktighet och inflytande vilket skapar öppningar. Arbetsgruppen låter barnet vara med 
på de aktiviteter som man vet fungerar och resursen känner barnet så bra så hon ser när de 
behöver gå ifrån för att göra annat som tex att gå ut och leka vilket skapar möjligheter. 
Skyldighet skapas också eftersom arbetslaget har skyldighet att genomföra aktiviteter för att på 
bästa sätt stödja barnet i sin möjlighet till delaktighet och inflytande. 
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6. Diskussion

Jag kommer här att diskutera mitt metodval samt reflekterar över resultatet. Jag presenterar 
även min slutsats samt vidare forskning.

6.1 Metoddiskussion
Jag valde att intervjua förskollärare eftersom mitt syfte var att bidra med kunskap om barns 
inflytande utifrån förskollärarens perspektiv. Jag ringde runt till olika förskolor där jag 
presenterade mig och frågade om det var någon som ville delta i min studie, det var inte så lätt 
att få deltagare. Det slutade med att jag mailade mitt informationsbrev och samtyckesblankett 
till de förskolor som jag fick tag i mailadresserna till, där jag avslutade med att de kunde höra 
av sig vid intresse så kunde vi göra upp tid och plats för eventuell intervju. Jag fick 5 
förskollärare som ställde upp på att bli intervjuade. Nu när jag tänker tillbaka så kanske det var 
så att jag var lite otydlig med vad jag var ute efter när jag ringde för att få deltagare, jag kände 
att jag var ute i god tid och kände ingen stress inför att hinna med alla intervjuer. Om jag skulle 
göra om min studie så skulle jag fortfarande skicka ut informationsbrevet, men jag skulle ringa 
upp förskolorna och fråga om de fått mitt informationsbrev. Anledningen till det är att jag 
skickade ut till 10 stycken olika förskolor och bara fick ja från 5 förskollärare. Samtidigt fick 
jag väldigt intressanta svar från samtliga deltagare. En förskollärare ville att jag skulle skicka 
frågorna så hon kunde förbereda sig inför mötet, vilket jag gjorde. Nackdelen kan ha varit att 
hon fick tid att förbereda sina svar, jag vet inte om det gjorde att svaren blev mer utförliga 
eftersom hon hade skrivit ner svaren redan. De andra tvingades tänka under själva intervjun. 
Jag såg att fördelen med att intervjua öga mot öga var att man kan ställa en fråga och eventuellt 
följdfrågor tills man känner att man fått svar och respondenterna fick möjlighet att fråga när de 
inte visste hur de skulle svara. Jag valde att föra anteckningar samtidigt som jag spelade in 
intervjuerna, men jag kände att det var svårt att hinna få ner allt som de berättade. Eftersom jag 
aldrig hade spelat in med min mobiltelefon innan jag intervjuade så blev jag lite nervös att 
intervjuerna inte skulle sparas, så jag använde mig utav två olika inspelningsappar när jag 
intervjuade de två första. Det visade sig att båda apparna fungerade väldigt bra, så 
fortsättningsvis så använde jag bara en. Om jag skulle göra om min studie så skulle jag först se 
hur man sparar inspelat material, så jag inte behöver använda fler än en.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns inflytande genom förskollärarens 
perspektiv. Jag kunde se att begreppet inflytande hade likvärdig innebörd för samtliga 
förskollärare, barnen ska få vara med och påverka samt bestämma över som händer på 
förskolan, man ska lyssna på vad de har att säga och respektera deras åsikter. Margareta och 
Lena pratade på att barnen inte alltid är medvetna om att de har inflytande. Här tycker jag det 
är viktigt att man i arbetslaget öppnar upp och tänker på vad inflytande betyder och hur man 
ska få barnen att känna att de har inflytande i förskolan. Det underlättar att använda sig utav 
Shiers (2001) delaktighetsmodell när man vill urskilja hur mycket inflytande barnen har och 
får. Samtliga förskollärare i min studie säger att man utgår ifrån barnens bästa och att de har 
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inflytande, men det betyder inte att barnen upplever att de har inflytande. Därför har Shier 
(2001) några viktiga tankar om vilka olika nivåer av inflytande det finns och vilken grad av 
engagemang förskollärarna lägger för att uppnå dessa nivåer. Förskollärarna nämner hur de 
arbetar med barns inflytande och skulle man titta på Shiers (2001) delaktighetsmodell och 
jämföra hur de arbetar så ger det en medvetenhet om styrkorna i arbetet. Samt att man kan se 
vad man bör fokusera mer på för att skapa större möjlighet till inflytande. Enligt Arnér och 
Tellgren (2011) är det viktigt att barnen får vistas i en miljö där de känner att de blir lyssnade 
på och får respekt. Känslan att bli lyssnad på framträder i resultatet och det kan jag koppla till 
nivå ett i Shiers (2001) delaktighetsmodell, genom att förskollärarna stödjer barnen att ge 
uttryck för sina åsikter, då känner barnen att de har betydelse. Om man ger barnen chansen att 
påverka och visa att deras åsikter har betydelse så har man enligt Shier (2001) uppnått nivå tre 
i delaktighetsmodellen. 
Miljön var viktig för barns inflytande enligt samtliga förskollärare. Lena och Margareta 
betonade att man som förskollärare måste vara uppmärksam och kunna se vad det är som barnen 
vill använda sig av, vilka leksaker är aktuella och vad kan man ändra på, det är viktigt att ta 
hänsyn till vad barnen är intresserade av. Det är som Westlund (2011) skriver, att pedagogernas 
mål är att barnen ska kunna vara med och påverka vilket material de behöver och på så sätt få 
inflytande. Klara berättade att det är viktigt att barnen ska känna att de kan använda sig av det 
material som finns framme. Därför måste man vara lyhörda till vad det är barnen är intresserade 
av att leka med, man kanske får plocka bort eller ta fram saker. Klara nämnde också att barnen 
får flytta saker från rum till rum, eftersom hon anser att saker inte behöver vara givna föremål.  
Margareta, Anna och Lena pratade om att man försöker plocka bort nejet genom att på olika 
sätt förändra sitt eget förhållningsätt och hur man arbetar kring att möjliggöra för barnen att ha 
inflytande, och genom det ge en mer tillåtande miljö. Sara anser att planeringen av den 
pedagogiska miljön ska innebära att material är tillåtande och tillgängligt för alla barnen. Därför 
är det viktigt att fundera på om allt som finns framme är för barnen att använda sig av när de 
vill, det enda hindret där skulle vara att det är upptaget av en annan kompis. Om jag tolkar 
förskollärarnas arbete med att stödja barns inflytande i verksamheten kan jag utifrån Shier 
(2001) uppfatta det som att förskollärarna har många öppningar för inflytande där de strävar 
efter att barnen ska få inflytande genom olika tillvägagångssätt som skapar möjligheter.
Margareta tog upp aktiviteter där barnen inte har inflytande och det var på bl.a. vilan. 
Förklaringen till det är att på vilan så är syftet att barnen ska vila, och då ska man inte ha så 
mycket inflytande. Margareta berättade att det är de som bestämmer innehållet på vilan och hur 
länge den ska vara. Här kan man se det som att förskollärarna enligt Halldén (2003) intar ett 
barnperspektiv eftersom de vuxna vet vad som är bäst för barnen. De tar också vuxenansvar 
och utgår ifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) där deras uppdrag bland annat 
innebär att barnen också har rätt till vila. Förskolläraren har mycket som ingår i uppdraget och 
det gäller att finna en balans mellan lek och vila. 
Förhållningssättet nämns också vara en förutsättning för att kunna skapa möjlighet till barns 
inflytande, samtidigt som det kan vara ett hinder för barns inflytande. Ribaeus (2014) kunde i 
sin avhandling se att förskollärarna såg sitt eget förhållningssätt som det största hindret för 
barns inflytande vilket jag även kunde se i min studie, men att som Margareta och Anna sa så 
måste man jobba med sitt eget förhållningssätt och det är inte alltid så lätt, men genom att man 
reflekterar och rannsakar sig själv så får man ett mer öppet förhållningssätt. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det att vuxna är viktiga förebilder, därför måste förskollärarna 
tänka på att ens arbetssätt och förhållningssätt påverkar hur barnen ser på omvärlden. Åberg 
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och Lenz Taguchi (2014) skriver om att det är pedagogerna som har makten att ge eller ta ifrån 
barnen möjlighet till delaktighet när det gäller utformningen under dagen. Förskollärarna ansåg 
att barnen har inflytande i det som går att påverka, sen finns det strukturella hinder som 
personaltäthet, tid, barngruppensstorlek osv. där finns det inte så mycket man kan göra. De 
stunder som man inte kan tillmötesgå barnens intressen och önskemål, så är det viktigt att man 
tänker till och återkopplar till barnen varför det inte går just nu. Det gör också att barnen känner 
sig betydelsefulla. Shier (2001) har viktiga tankar om inflytande och jag kan se att det finns 
stunder under dagen där barnen får mindre inflytande, men att förskollärarna är medvetna om 
det vilket ger öppningar och de arbetar med att skapa möjligheter till inflytande för barnen i 
förskolan. Det är också något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) nämner, att barns 
inflytande är en grundläggande betydelse i förskolans verksamhet, men det betyder inte att 
barnen alltid ska få lov att välja. Jag kunde se i mitt resultat att samtliga förskollärare vill att 
barnen ska vara delaktiga och att deras åsikter är viktiga i verksamhetens planering. När man 
utgår från det som är viktigt för barnen såsom Arnér (2015) och Halldén (2003) lyfter att inta 
barns perspektiv, då kan man skapa möjligheter för barns inflytande. 

6.3 Slutsatser
Jag kunde genom min studie se att inflytande för förskollärarna var att barnen skulle vara med 
och påverka, men att de inte alltid fick vara med och bestämma över verksamheten. Beslut som 
togs fick barnen återkoppling på, eftersom samtliga förskollärare trycker på att diskussion och 
samspel med barnen är en förutsättning för att ge barnen inflytande och få känna delaktighet. 
När det finns barn som av olika anledningar inte är så verbala så försöker förskollärarna hitta 
lösningar för att ge alla barn inflytande. Jag kan också se att samtliga förskollärare arbetar för 
att ge barnen inflytande, men att det ibland kan vara svårt av en rad olika skäl såsom: 
personaltäthet, det egna förhållningssättet och rutiner. Förskollärarna är medvetna om dessa 
hinder och försöker se möjligheter genom att bland annat flytta runt saker i olika rum, verkligen 
lyssna på vad barnen vill och samtidigt arbeta med sitt eget förhållningssätt, att man stannar 
upp och reflekterar över sig själv: varför säger jag så? Vad kan hända om jag gör så här istället? 
Då synliggör man sitt eget förhållningssätt och det öppnar upp för sin egen utveckling

Genom att jag använt mig av Shiers (2001) delaktighetsmodell har jag fått syn på hur mycket 
delaktighet och inflytande barn kan ha i förskolan och vilken grad av engagemang 
förskollärarna lägger ner för att uppnå det. Det som dock inte lyfts i samma utsträckning är 
skyldigheter som enligt Shier (2001) upprättas för att säkerställa barns inflytande i 
verksamheten. En anledning till det kan ha varit att mitt fokus inte låg på att undersöka hur 
förskollärare använder sig av förskolans läroplan (Skolverket, 2010) i sitt arbete med barns 
inflytande.
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6.4 Vidare forskning
Jag riktade in mig på hur förskollärarna ser på barns inflytande. Alla var eniga om att de ger 
barnen inflytande. Några nämnde att barnen inte alltid kan se eller förstå att de har inflytande. 
Det skulle vara intressant att studera hur förskollärarna tänker kring hur miljön eller deras 
arbetssätt kan möjliggöra för barnen att se att de har inflytande.
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Bilaga 1

                         Intervju mall
 Hur ser förskolläraren på inflytande i förskolan?
- Vad betyder inflytande för dig?
- Vad innebär barns inflytande i förskolan för dig?

Följdfråga: vad anser du är skillnad mellan inflytande och delaktighet?

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med att stödja barns inflytande i 
verksamheten?

- Vilka aktiviteter tycker du att barn ges inflytande?
ge exempel på när- vad för inflytande?
Följdfråga- tar barnen egna initiativ till aktiviteter? Exempel på när?

- Hur gör du för att ge barnen inflytande?
Följdfråga: hur stödjer du barns inflytande?

- Känner du att du ger barnen förutsättningar till inflytande?
Följdfråga – vad skulle du vilja förändra i miljön för mer inflytande?
Följdfråga – anser du att det är viktigt att arbeta med barns inflytande?
Förklara varför?

- Hur pratar ni om inflytande med barnen?
Ge exempel på när och hur- exempel den fria leken? Samling? Konflikter?

- Finns det aktiviteter när barn inte får inflytande?
            Beskriv, ge exempel

Följdfråga: varför ger de eventuella situationerna inte de möjligheterna?

- Hur kan man arbeta för en inflytande miljö?
Exempel: involvera barnen mer, mer resurser? Tid?

 Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i detta arbete? 
- Vilka strukturella dilemman kan vara ett hinder för barns inflytande?

Barngruppens storlek? Utformning av lokalerna? Personaltäthet?
Följdfråga – hur ser du på ditt förhållningssätt?

- Vilka utmaningar finns i arbetet med barns inflytande?
Beskriv, ge exempel

Avslutande fråga:
- Är det något övrigt kring barns inflytande i förskolan som du känner att jag inte 

berört?
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Bilaga 2

Informationsbrev                                                                                                                                            

Jag heter Maria Simonsson och jag studerar till förskollärare på Karlstad universitet. Just nu 
så arbetar jag med mitt examensarbete inom ämnet Demokrati och Barns Rättigheter. Jag har 
riktat in mig på barns inflytande i förskolan genom förskollärarens perspektiv.

Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap inom barns inflytande i förskolan utifrån 
förskollärarens perspektiv, därför är jag är intresserad av hur du ser på barns inflytande, vad är 
det för dig?

Jag skriver till dig för att be om samtycke till att delta i en intervju om barns inflytande i 
förskolan. Jag kommer att använda mig av ljudupptagning och samtidigt anteckna, intervjun 
beräknas ta mellan 30–60 minuter där svaren endast kommer att användas i mitt 
examensarbete. Ditt deltagande i intervjun är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan förklaring innan publicering av uppsatsen. All information som du ger 
mig kommer jag bara att använda i mitt examensarbete, varken ditt namn, förskola eller 
stad/ort kommer att anges i mitt arbete. När jag är färdig med mitt arbete så kommer all 
insamlad information att förstöras.
Med vänliga hälsningar 
Maria Simonsson

För mer information är jag tillgänglig via:                     
Mobil: *** *******
Email: *************
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                                                  Samtycke                                                                                                                                                          

 Jag samtycker till att delta i Maria Simonssons studie och att samtalet blir inspelat.

Jag samtycker inte till att delta i Maria Simonssons studie och att samtalet blir inspelat.

___________________________________________________________________________ 
 Förskollärare underskrift                                                                                                                      Ort/Datum                 
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