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Abstract  

The purpose with this study was to examine some teachers’ perceptions of democracy and 

influence in pre-school. I used qualitative interviews with educators to answer these issues.  

I conducted several interviews with the help of an interview guide. All four teachers working 

in pre-school. 

My results show that teachers agree that influence is about the possibility of being able to 

influence while democracy is difficult to define. Educators working with influence and 

democracy in preschool by focusing on the individual, such as body language, talk to the 

children one by one. Opportunities for influence in routine situations, explains the educators 

that children are primarily at rest, collection and over foodsituations. When people talk about 

obstacles and opportunities look educators no obstacle for democracy but for the children's 

influence, they see the staffing levels, large group of children and procedures as obstacles. 

The conclusion drawn from the results show that teachers believe that children's influence and 

democracy are two important concepts as they work with daily activities. Teachers want and 

also work with children to have more influence and democracy in the pre-school. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att undersöka några pedagogers uppfattningar om demokrati 

och inflytande i förskolan. För att jag skulle få reda på detta använde jag mig av kvalitativa 

intervjuer med pedagogerna.  

Jag genomförde flera kvalitativa intervjuer med hjälp av min intervjuguide. Alla fyra 

pedagogerna jobbar inom förskolan.   

Mitt resultat visade att pedagogerna är överens om att inflytande handlar om möjligheten till 

att kunna påverka, medan demokrati är svårare att definiera. Pedagogerna arbetar med 

inflytande och demokrati i förskolan främst genom att se den enskilda individen tillexempel 

genom kroppsspråk, prata med barnen en och en. Möjligheter till inflytande i rutinsituationer 

förklarar pedagogerna att barnen har främst vid vilan, samling och matsituationer. När man 

pratar om hinder och möjligheter ser pedagogerna inga hinder i demokrati men däremot för 

barns inflytande ser de låg personaltätheten, stor barngrupp och rutiner som hinder.  

Slutsatsen dragen från resultatet visar att pedagogerna tycker att barns inflytande och 

demokrati är två viktiga begrepp som man arbetar med dagligen i verksamheten. Pedagogerna 

vill och arbetar också med att barn skall få mer inflytande och demokrati i verksamheten.  

Nyckelord: förskola, pedagog, inflytande och demokrati   
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1. INLEDNING 

Under de tre åren som jag studerat på lärarprogrammet har vi alltid diskuterat kring hur 

viktigt det är att barnen själva ska få vara med och ha inflytande över sitt lärande och sitt 

deltagande i vardagssituationer på förskolan och hur viktigt det är för deras läroprocess. 

Strandberg (2006) skriver att de tillfällen då man lär är också de tillfällen då man känner sig 

involverad i de aktiviteter eller uppgifter som pågår. Så jag tror att det är mycket viktigt för 

barnen att känna att de har rätt till demokrati och inflytande i förskolan. Det är också i 

förskolan som grunden för demokrati läggs för barnen och verksamheten skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar enligt läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 1998). Alla som arbetar inom förskola skall ge stöd åt och respektera 

varje människas egenvärde samt respektera vår gemensamma miljö (Skolverket, 1998). Så om 

vuxna vill att barnen ska bli demokratiska och ansvarstagande medmänniskor gäller det också 

att vi som pedagoger finns där som bra förebilder för barnen och låter dem vara aktivt 

deltagande i sin vardag på förskolan. 

 

Mitt intresse för barns demokrati och inflytande väcktes speciellt en gång när jag var ute och 

arbetade som vikarie på en förskola där alla barnen skulle kissa innan vilan. Jag tänkte då för 

mig själv hur kan man som vuxen bestämma över att alla barn ska vara kissnödiga precis 

innan vilan? Jag upptäckte då hur olika syn och uppfattningar pedagoger har kring barns 

demokrati och inflytande och ville därför få en bredare kunskap om ämnet. Då jag finner detta 

mycket intressant vill jag därför undersöka några pedagogers uppfattningar kring demokrati 

och inflytande med hjälp av kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolan. Inflytande och 

demokrati är något som finns med som riktlinjer i läroplanen för förskolan. Där står det 

tillexempel att förskolan skall sträva efter att varje barn skall få möjlighet att påverka sin 

situation, ansvara för sina egna handlingar och handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 1998). 

Då jag finner detta mycket intressant och vet att det även finns med som riktlinjer i läroplanen 

för förskolan så har jag valt att undersöka vad pedagoger ute på fältet har för uppfattar om 

barns inflytande och demokrati.  
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1.2 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka några pedagogers uppfattningar om demokrati 

och inflytande i förskolan. 

1.3 Frågeställningar  

 Hur uppfattar pedagoger begreppen barns inflytande och demokrati i förskolan?  

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med inflytande och demokrati i den dagliga 

verksamheten? 

 Vilka hinder och möjligheter finns till barns inflytande och demokrati?  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG  

Här nedan följer tidigare forskning och annan litteratur som jag finner intressant och relevant 

för mitt syfte. Detta avsnitt skall fungera som en bakgrundsinformation i denna uppsats. 

Kapitlet kommer att börja med att förklara de två begreppen demokrati och inflytande. Sedan 

kommer jag att fokusera på barnsyn, pedagogens betydelse för inflytande och vad 

styrdokumenten säger utifrån barns demokrati och inflytande. Detta är med utgångspunkten 

för att få reda på betydelsen för barns demokrati och inflytande på förskolan.   

2.1 Vad är demokrati och inflytande?  

Emilson (2008) menar att begreppet demokrati inte är definierat en gång för alla utan kan 

tolkas på olika sätt. Persson (2010) pekar på att demokratins betydelse förändras hela tiden 

och detta är beroende på vilken situation det handlar om, vilka människor det handlar om och 

vilken historisk tid demokratins betydelse diskuteras. Samtidigt menar Persson (2010) att 

demokratibegreppet är för många ett strakt positivt laddat ord och som många använder sig av 

eftersom det har en positiv laddning. Han menar också att människor väljer att använda sig av 

ordet vid egna åsikter och idéer oavsett vilken ideologi de tillhör. Inom utbildningen så 

hänger demokratifrågan ihop med synen på förhållandet mellan individ och samhälle 

(Persson, 2010). Emilson (2008) skriver att demokrati i skolsammanhang har kommit att bli 

detsamma som barns och ungas inflytande. 

 

Arnér (2009) skriver om att inflytande och delaktighet i många forskningssammanhang men 

också i vardagligt tal på förskolan ofta används som att det har samma betydelse. Men att det 

helt klart går att tolka begreppen olika beroende på vilket sammanhang de används i. Även 

Emilson (2008) hävdar att lärarnas demokratiuppdrag, med fokus på inflytande, inte skiljer 

sig nämnvärt från det som tidigare skrivits om delaktighet, utan begreppen delaktighet och 

inflytande förekommer ofta tillsammans som om de vore liktydiga. Arnér (2009) väljer att 

använda begreppet inflytande istället för delaktighet då hon menar att inflytande på förskolan 

handlar om att barnen ges möjlighet att påverka sin situation på ett påtagligt sätt.  Hennes 

uppfattning om begreppet delaktighet är att ta del av något som andra redan bestämt.  Även 

Emilson (2008) väljer att använda sig av begreppet inflytande. Hon menar att hon då 

möjliggör än starkare för målet i läroplanen att förskolan skall sträva efter att varje barn:   

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation (Skolverket, 1998, s 14).  
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Johannesen och Sandvik (2009) skriver också om innebörden av inflytande och delaktighet 

och att inom engelskan så används begreppet participation, som betyder deltagande på 

svenska. Ofta när man diskuterar kring begreppen inflytande och delaktighet menar 

författarna att det slutar med vem som ska få bestämma vad. Men att ha rätt till delaktighet 

och inflytande handlar inte alltid om att få vara med och bestämma utan de menar att det 

handlar om något mer. Fortsättningsvis skriver de att det handlar om att alla har rätt till att 

vara en del av gemenskapen där man måste visa respekt och inkludera, oavsett inställning 

eller åsikter. Det ska heller inte handla om att vi som vuxna ska tro att barn kan, eller ska, ta 

lika stort ansvar som vuxna i förskolan, det formella ansvaret påpekar de ligger och ska ligga 

hos de vuxna. De menar också att begreppen barns inflytande och delaktighet ofta också är 

knutet till ett annat stort och svårt begrepp nämligen demokrati. Uppfattningen för inflytande 

och delaktighet på förskolan är som sagt att barn ska få vara med och fatta beslut, vara med 

och bestämma och det är knutet till att få välja. Så på förskolan menar de att demokrati det 

handlar om att man röstar, tillexempel vem vill gå åt det hållet och vem vill gå åt andra hållet? 

Avslutningsvis handlar alltså inflytande och delaktighet inte om en människas rätt som ska stå 

emot en annan människas rätt utan Johannesen och Sandvik (2009) menar att det handlar om 

hur människor lyssnar till, samspelar och respekterar varandra i en gemenskap. Johannesen 

och Sandvik (2009) låter en student beskriva sin uppfattning om inflytande och delaktighet 

och det kan också få bli mitt avslut på begreppens innebörd:  

 

/…/ För mig innebär delaktighet och inflytande att man är lyhörd för barnens uttryck, för att 

sedan låta barnets uttryck påverka situationen. Det är inte fråga om att barnet alltid får sin 

vilja igenom, utan att barnet blir förstått, uppmärksammas och ges utrymme att visa sina 

intentioner. De yngre barnen uttrycker sig genom sin kropp. Det gäller att personalen som 

arbetar med barnen är uppmärksamma för de uttryck som barnen kommunicerar, att 

personalen försöker tolka barnen ur deras perspektiv. Det är viktigt att både se barnet som 

individ, men även gruppen som helhet (Johannesen & Sandvik 2009, s. 32). 

2.2 Barnsyn  

För att vi ska kunna bemöta barnen på ett sätt så att de blir demokratiska och får inflytande i 

vardagssituationer på förskolan så måste vi också vara medvetna om vilken barnsyn vi själva 

har. Så här nedan följer tidigare forskning om barnsyn.   
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En viktig fråga inom förskolan är vilken barnsyn man har och detta skiljer sig från pedagog 

till pedagog och från författare till författare. Enligt Johansson (2003) så handlar det ytterst 

om människors synsätt på barn och om ens egen människosyn och respekt. Hon menar också 

att med barnsyn menas hur vuxna förhåller, uppfattar och bemöter barnen som personer. För 

att man ska kunna bemöta ett barn som en person gäller det att man ser på barnet som en 

medmänniska. Författaren beskriver att de synsätt som framkommit har att göra med hur 

pedagoger väljer att betrakta barnet. Om man väljer att se dem som en medmänniska, en 

meningsskapande person med egna behov och intressen eller alternativt om man istället väljer 

att se det som om vuxna vet bäst och avgör vad som är bäst för barnet och att barnens avsikter 

är irrationella och inte alls är att räkna med. Så när man pratar om att barn är medmänniskor 

menar Johansson (2003) att vuxnas barnsyn tar sin utgångspunkt i barnet och utgår från att de 

är en medmänniska med egna behov, intressen, intentioner, förmågor och önskningar som det 

gäller som pedagog att försöka förstå och ta hänsyn till.  

 

 Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar också som Johansson (2003) att det beror helt och 

hållet på vilket sätt man väljer att se på barnen och att det är sättet som man bemöter dem på 

som spelar roll för vilken barnsyn man har. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att vi idag 

ser barnen som kompetenta men att det är det sätt man väljer att bemöta barnen som synliggör 

vilken barnsyn man har. Det är i de små vardagliga händelserna som barnsynen synliggörs, 

för det är inte det man säger utan det man faktiskt gör som är själva verkligheten.  Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) anser också att alla har en barnsyn, en medveten eller en omedveten, och 

vilken syn man än har är det den som påverkar sättet att förhålla sig till barnen i 

verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2005)  menar att man kan välja en bild av barnet 

som tillexempel kompetent och nyfiket med lust för att lära. Men man kan också möta barnet 

med en annan bild och det är den bild man själv har som påverkar vilken barnsyn man har. 

Även Arnér (2009) menar att det är sättet man möter barnen med som har betydelse men 

också att den blick man ger barnet har betydelse. Hon menar att det finns olika sätt att förstå 

pedagogernas arbete i förskolan och det är beroende av vilket barnperspektiv eller vilken 

barnsyn de utgår ifrån som får betydelse. En annan viktig orsak till vilken barnsyn man har 

beror på utbildning och arbetsgrupp. Därför är det mycket viktigt att man studerar förskolans 

historia och sin egen historia för att förstå vilka uppfattningar man har om tillexempel synen 

på barn och barns inflytande i det arbetslag man arbetar i menar Arnér (2009).   
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2.3 Pedagogers betydelse för barns inflytande  

För att barn i förskolan skall kunna samverka krävs också att pedagogerna vill det och skapar 

förutsättningar efter det, skriver Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson (2000). När 

begreppet samverkan studerats i offentliga dokument har man kommit fram till att de i 

huvudsak har kopplats till att barn ska bli sociala och demokratiska. De anser att pedagogens 

förhållningssätt gentemot barnet har betydelse för samarbetet mellan vuxen och barn. En av 

de viktigaste sakerna menar Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) är att 

pedagoger är uppmärksamma och tar reda på vad barnen vill göra. Att barnen själva får ta 

reda på och utforska ses som positivt och möjlighet till att utöka den egna kunskapen och 

egna förståelsen ses som mycket viktig. De menar också att om barn på ett positivt sätt får ta 

reda på och utforska olika olikheter så läggs grunden för barns demokratiska fostran.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att i förskolan skall barn tillsammans med 

vuxna och andra barn aktivt delta i beslut som gäller för verksamheten det kan tillexempel 

vara regler, teman, aktiviteter och material. För att barn ska kunna få vara med och bestämma 

i förskolan är det mycket viktigt att de förstår att alla människor är olika och har olika åsikter, 

attityder och värderingar. Därför skall barnen lära sig att visa öppenhet och respekt menar 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). Det är när barnens egna åsikter respekteras och de 

själva får vara med och vara inflytelserika och ansvarstagande som de utvecklar förmågan att 

kunna handla efter demokratiska grundregler. En av de allra första demokratiska besluten ett 

barn kan få fatta i förskolan kan vara när ett barn får välja att äta morötterna eller inte, anser 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). Pedagogen måste hela tiden ta både barnets och 

samhällets perspektiv och detta framgår tydligt för förskolans uppdrag. För att barnen skall bli 

demokratiska medborgare menar de att barnen redan i förskolan skall få ha inflytande och 

kunna påverka sin vardagssituation i den pedagogiska verksamheten. Vad barnen lär och 

utvecklar menar också Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beror till stor del på 

pedagogens förhållningssätt och förmåga till att skapa en miljö som stimulerar, utvecklar och 

utmanar varje barns lärande.  

2.4 Vad styrdokumenten säger om demokrati och inflytande  

I internationella dokument från till exempel Barnkonventionen, barnomsorgens och skolans 

styrdokument, framhålls att demokratiska och mänskliga värden skall ligga till grund för den 

dagliga verksamheten, skriver Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson (2000). För att 

en ung människa skall kunna utvecklas till en demokratisk medmänniska menar de att man 
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måste delta i och få kunskap om demokratins villkor och förutsättningar (Williams & 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000). I läroplanen för förskolan står det att det är i 

förskolan som grunden för demokratin läggs för barnen (Skolverket, 1998). Alla som arbetar 

inom förskolan skall ge stöd åt och respektera varje människas egenvärde samt respektera vår 

gemensamma miljö. Läroplanen består av två delar och den första delen handlar om 

förskolans värdegrund och uppdrag. Den andra delen om mål och riktlinjer där bland annat 

inflytande finns med som en egen rubrik, den pekar på att barns sociala utveckling sker 

genom att de får allt efter egen förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan. Barnens egna intressen och behov bör vara grunden till utformningen av miljön och 

planeringen av den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 1998).  

Målen som står i läroplanen för barns inflytande är att förskolan skall sträva efter att varje 

barn:  

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 1998, s 14).  

Vidare i läroplanen för barns inflytande står också riktlinjer som förskolelärarna skall ansvara 

för och det är; att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll 

(Skolverket, 1998, s 14). Läroplanen tar också upp vad arbetslaget har för uppgifter inom 

barns inflytande. Där står det bland annat att arbetslaget tillexempel skall verka för att barn 

utvecklar förmåga och vilja ta ansvar och utöva inflytande på förskolan. De ska också verka 

för att barns egna uppfattningar och åsikter respekteras. Arbetslaget ska även förbereda 

barnen för ansvar och delaktighet för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket, 1998).  

 

 

 

 

 



8 
 

2.5 SAMMANFATTNING 

Litteraturen ovan diskuterar om vad inflytande och demokrati betyder, samt om hur 

pedagogers barnsyn kan påverka deras sätt att bemöta barnen till inflytande och demokrati i 

vardagssituationer. Litteraturen lyfter också fram pedagogens betydelse för barns inflytande 

och vad styrdokumenten säger om barns inflytande och demokrati i förskolan. Enligt mig så 

visar forskningen på att man som pedagog skall se barnen som kompetenta och att 

pedagogerna faktiskt har en mycket viktig roll för barns inflytande och demokrati. Jag tycker 

därför det är intressant att undersöka hur pedagoger uppfattar barns inflytande och demokrati i 

förskolan.  
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3. METOD 

Detta kapitel kommer att beskriva min väg till mitt resultat, vilken metod jag valde, varför jag 

valde denna metod och hur jag gick till väga för att genomföra min undersökning.  

3.1 Val av metod 

För att jag skulle få svar på mitt syfte valde jag att använda mig av fyra kvalitativa intervjuer 

där jag personligen fick gå ut på fältet och möta pedagogerna, jag ville höra deras egna tankar 

och åsikter. Dalen (2007) skriver att kvalitativa intervjuer handlar om att få en djupare 

förståelse för människor och deras sociala verklighet. Eftersom jag ville ha pedagogernas 

egna tankar och åsikter kring mina frågor så tyckte jag att kvalitativa intervjuer var det bästa 

tillvägagångssättet för att uppnå undersökningens syfte. Kvale (1997) menar att kvalitativa 

intervjuer är en effektiv metod att använda sig av när man har som syfte att ta reda på vad 

andra enskilda människor har för upplevelser och åsikter om sin livsvärld. Genom intervjun 

möjliggörs personernas egna tankar och åsikter ur sitt eget perspektiv. Trost (2005) menar 

också att om man intervjuar flera personer samtidigt kan detta vara lite komplicerat. Detta 

eftersom oftast de tystlåtna inte kommer till tals och man kan lätt påverkas av varandra. Jag 

valde därför att göra enskilda intervjuer med pedagogerna. Jag ville heller inte vara den som 

styrde samtalet utan ville att den intervjuade i första hand skulle komma till tals och då menar 

Trost (2005) att kvalitativa intervjuer är bra då man kan ha en intervjuguide som underlättar 

och ger ledtråder för att ställa raka och enkla frågor. Jag valde att göra en intervjuguide för att 

underlätta för mig och Trost (2005) skriver också att den bör vara kort och innehålla stora 

delområden. Man ska ha så öppna frågor som möjligt där det är intervjupersonen som får 

styra samtalet och berätta om sina erfarenheter (se bilaga).    

3.2 Förberedelser  

Jag valde att göra mina intervjuer på två förskolor varav jag tidigare haft kontakt med en av 

dem. På den andra förskolan kände jag till en av pedagogerna sedan tidigare. Så tre av mina 

intervjuer skedde på en förkola och en av mina intervjuer genomfördes i hemmet hos en 

pedagog. Jag kände att jag ville intervjua pedagoger som visste vem jag var och som kan 

känna sig bekväma i intervjuerna med mig. Sedan ville jag också intervjua pedagoger från 

olika avdelningar och om möjligt var olika förskolor vilket jag fick möjligheten att göra. Jag 

tror att pedagoger på samma avdelning kan ha likande uppfattningar med tanke på att de bör 

ha samma arbetssätt och det ville jag undvika.  
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Det första jag gjorde var att ta kontakt med rektorn på förskolorna där jag ville utföra mina 

intervjuer. När jag hade fått klartecken från honom gick jag ut på fältet för att fråga fyra 

pedagoger om de ville delta i en intervju angående deras uppfattning om demokrati och 

inflytande på förskolan. Jag valde att bara intervjua utbildade förskolelärare.  

 Jag klargjorde tydligt mitt syfte med mina intervjuer och att det var helt frivilligt att delta och 

att de kommer att ha fingerade namn. Trost (2005) skriver att man bör vid första tillfället 

berätta att det som man kommer att tala om kommer att vara konfidentiellt vilket innebär att 

ingen skall kunna få ta del av eller på ett sådant sätt att den enskildes identitet kan avslöjas. 

Även Vetenskapsrådet (2010) informerar att detta finns med i vad som kallas 

konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter om personer i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall bevaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Varje pedagog jag valde att intervjua fick självklart bestämma om den vill 

ställa upp eller inte i undersökningen. Detta kallas enligt Vetenskapsrådet (2010) för 

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna har själva rätt till att bestämma om de vill delta 

eller inte i undersökningen.  Jag berättade också att de har rätt att dra sig ur när som helt under 

tiden av intervjun. När jag hade fått pedagogernas godkännande bestämde vi tid och plats 

allteftersom pedagogerna hade möjlighet. Alla pedagoger ville ha frågorna i förväg och jag 

skickade därför ut dem via mail, mina intervjufrågor återfinns som bilaga. Jag fick en känsla 

av att när man kom ut som student och skulle göra sitt examensarbete så ville pedagogerna 

göra så bra ifrån sig som möjligt, därför tror jag att pedagogerna ville ha frågorna i förväg så 

de kunde förbereda sig. Jag var medveten om att detta kunde påverka mitt resultat eftersom 

jag kanske skulle fått helt andra svar om de inte sett frågorna innan. Men eftersom alla 

pedagogerna ville ha frågorna i förväg så blev ändå intervjuerna likvärdiga. Alla fyra 

pedagoger är förskollärare och en av dem jobbar på småbarnsavdelning där barnen är från 1-3 

år och två av pedagogerna arbetar på syskonavdelning där barnen är mellan 3-6 år gamla. En 

pedagog jobbar på en avdelning där barnen är från 1-5 år gamla.  

3.3 Genomförande  

Tre av mina intervjuer genomfördes på respektive pedagogs förskola. En av dem på 

avdelningen när de andra barnen var ute på gården. Den andra i ett samtalsrum på förskolan 

när pedagogen hade sin planeringstid och den sista i ett personalrum efter att pedagogen har 

slutat i verksamheten. Min fjärde intervju gjordes i pedagogens hem på hennes fritid. När 

intervjuerna genomfördes var det bara jag och intervjupersonen i rummet. Alla pedagoger fick 
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själva välja plats, tid och rum för samtalen. Detta ledde till att de valde tillfällen då de helt 

kunde ägna sig åt intervjun utan att känna någon press. Trost (2005) rekommenderar att man 

skall sträva efter att frågorna man ställer är lätta och rakt formulerade. Detta har jag tänkt på 

när jag gjorde min intervjuguide eftersom jag inte ville vara den som styr samtalet.  

Alla mina intervjupersoner gick med på att bli inspelade och hade förståelse för att det skulle 

underlätta för min skrivande process. Trost (2005) skriver att till fördelarna med inspelning 

hör att man kan lyssna på tonfall och ordval upprepande gånger och ordagrant skriva ner vad 

som sagts under intervjun. Jag använde mig av min mobiltelefon för att kunna spela in 

samtalen men antecknade även vid sidan av med papper och penna. 

Inför alla intervjuer berättade jag att jag skulle spela in samtalet och jag var den enda som 

skulle lyssna på materialet. Dessutom sade jag att jag skulle förstöra materialet så fort arbetet 

avslutas. Jag tyckte att det var viktigt att alla deltagare fick reda på att materialet kommer att 

förstöras och Vetenskapsrådet (2010) skriver att detta ingår i nyttjandekravet.  

Mina intervjuer gjordes under tre veckor och på olika dagar. Detta för att pedagogerna själva 

fick bestämma tid. Mina intervjuer tog mellan 40-50 minuter.  Jag valde sedan att skriva ner 

intervjuerna i sin helhet, alltså i en löpande text. Jag valde dock inte att ta med pauser, skratt 

eller tonfall utan skrev bara ner orden som sades. Fördelen med att skriva ut intervjuer menar 

Kvale (1997) är att man för möjlighet att själv strukturera upp det insamlande materialet på ett 

sätt som gör det lättare att analysera. När jag skrev ner intervjuerna i sin helhet tog detta 

mycket av min tid. Jag är ändå glad att jag gjorde det eftersom detta underlättade betydligt när 

jag skulle skriva ner mitt resultat från intervjuerna, och jag slapp sitta och spola fram och 

tillbaka på mobiltelefonen. Jag valde också att använda mig av en intervjuguide för att få svar 

på mina frågor som är utarbetade ifrån mitt syfte och frågeställningar. Intervjuguiden finns 

som bilaga. Dalen (2007) skriver att man måste alltid göra en testintervju för att testa sig 

själva som intervjuare och för att få möjlighet att testa intervjuguiden. Jag ångrar att jag inte 

gjorde en testintervju då det kunde ha gjort mig till en bättre intervjuare och mindre nervös.  

3.4 Intervjupersonerna  

Alla deltagarna är kvinnor och presenteras här med fiktiva namn: 

Anna har arbetat i över 30 år och varav 19 år som förskolelärare. Hon är barnskötare i 

grunden och har senare utbildat sig till förskollärare. Hon arbetar idag på en 

småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år gamla.  
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Bodil är utbildad förskollärare och har gått en tvåårig utbildning. Hon har arbetat som 

förskollärare sedan 1978 och började först på en deltidsförskola. 12 av sina år har hon arbetet 

i en annan del av landet där hon fick en pooltjänst och beskriver det som väldigt lärorika år. 

Bodil drog även igång en fritidsverksamhet för förståndshandikappade några år och jobbade 

ett år på skolan. Sedan utbildade hon sig till utvecklingspedagog och har även prövat på att 

vara biträdande rektor i ungefär 9-10 månader.  

Eva har hela sitt vuxna liv arbetat som pedagog. I grunden är hon barnskötare och utbildade 

sig till senare till förskollärare. Hon har också arbetat med Montessori i tre år och varit 

teckenspråkslärare. Hon har jobbat sen 1977 och halva den tiden i förskolan, sen inom 

fritidshem, förskoleklass och lågstadiets tidigare år i ettan och tvåan, gamla deltidsförskolan 

och ett år som stöd för hörselskadade barn.  

Ida är utbildad förskollärare och fick sin lärarexamen 2003. När hon var färdigutbildad fick 

hon fast anställning direkt och har sedan dess arbetat på den förskolan. Förskolan hon arbetar 

på är en förskola där barnen är mellan 1-5 år gamla.  

3.5 Analysarbete   

De inspelade intervjuerna lyssnade jag på ett flertal gånger samtidigt som jag skrev ner dem i 

sin helhet på datorn i en löpande text. När intervjuerna var nedskriva på papper så raderades 

ljudfilerna från min mobiltelefon, så vid denna tidpunkt återstod bara utskrifterna av 

intervjuerna och i dessa var alla namn fingerade och alla identiteter dolda. Jag läste igenom 

intervjuerna ett flertal gånger och strök under det som var mest intressant och relevant till mitt 

syfte och mina frågeställningar. På så vis fick jag en överblick av materialet och det var lättare 

att läsa och dela in intervjuerna efter mitt syfte och mina frågeställningar. Mina rubriker 

gjordes utefter mina frågeställningar och på så vis kunde jag vara säker på att jag skulle 

besvara mina frågeställningar.  

3.6 Tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet bygger på att jag spelat in alla mina intervjuer för att kunna vara 

närvarande, lyssna på och ställa frågor till den intervjuade under samtalet. Genom att jag 

spelade in intervjuerna gav det mig också möjlighet att senare gå tillbaka och lyssna på 

materialet och lyssna på det för att vara säker på att jag fått med allt intervjupersonen sagt. Att 

jag har intervjuat fyra olika personer har bidragit till olika erfarenheter och kunskaper i min 

undersökning. Genom att jag har använt mig av samma öppna intervjuguide när jag intervjuat 
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personerna så leder detta till att den är tillförlitlig eftersom alla intervjuer handlat om samma 

områden. Jag har hela tiden strävat efter att vara så neutral som möjligt i mina intervjuer och 

inte kommenterat eller kommit med egna åsikter eftersom detta kan påverka den intervjuade 

personen. Jag har också låtit intervjupersonen varit den som fått styra samtalet, och de fick 

själva välja miljö och tid för att de skulle få känna sig så trygga som möjligt.   

3.7 Etiska överväganden  

De etiska överväganden som varit aktuella inom examensarbetet utgår ifrån Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2010). Jag 

informerade om forskningsetiken till pedagogerna redan första gången jag frågade dem om de 

ville delta i min undersökning. Jag berättade då om syftet med min undersölning, att det är 

helt frivilligt att ställa upp och att de närsomhelst under intervjun kan välja att dra sig ur  utan 

några som helst negativa följder. Så genom att de själva bestämde om de ville delta eller inte i 

undersökningen gick de också med på samtycke. Jag berättade också att de kommer att få 

fingerande namn och att undersökningen baseras på konfidentialitet vilket innebär att ingen 

utomstående skall kunna ta del av informationen utan den är bara till för mig själv. Jag 

berättade också att deras information får endast användas inom forskning och att allt material 

som jag samlar in kommer att förstöras.    
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4. RESULTAT  

Här nedan kommer jag att redogöra för de svar jag fått utifrån mina intervjuer med 

pedagogerna. Resultatet kommer att vara anknutet till mina frågeställningar som lyder: Hur 

uppfattar pedagoger begreppen barns inflytande och demokrati i förskolan?  

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med inflytande och demokrati i den dagliga 

verksamheten? Vilka hinder och möjligheter finns till barns inflytande och demokrati? .  

4.1 Innebörden av barns inflytande och demokrati i förskolan  

Alla pedagoger har sitt eget sätt att förklara vad inflytande och demokrati innebär för dem och 

Anna säger: ”Inflytande för mig innebär möjlighet till att uttrycka önskemål och möjlighet till 

att påverka.” Även Ida förklarar att i det stora hela tycker hon inflytande innebär rätten till att 

få uttrycka sin åsikt. Eva berättar för mig att hon har själv aldrig ställt sig tanken hur skall 

barn få mer inflytande. Hon berättar hur hon arbetade när hon jobbade på fritids med lite äldre 

barn. Varje fredag hade de något som de kallade barndagen vilket innebar att ett till tre barn 

fick ha ansvar för en hel dag tillexempel vad de skulle göra och vad de skulle äta till 

mellanmål. Men det slutade med att alla ville se på film och baka chokladbullar. Så Eva 

berättar att man ändrade så att de hade barndag en gång i månaden och hon förklarar att man 

utgick från matsedeln som fanns för mellanmål och så fick de tillsammans bestämma vad de 

skulle äta och vad man skulle göra. De gjorde allt från lekar i gympasalen, till utflykt och 

hopprepstävlingar. Eva säger sedan: ”Utifrån barns förmåga är det lättare om de är lite äldre 

och då jobbade jag väldigt mycket med barns inflytande. Men här på förskolan skall det vara 

en strukturerad miljö och vi har ett uppdrag här på förskolan utifrån en läroplan om fostran, 

lärande och omsorg.” Men hon berättar också att visst hackar hon på barns egna förslag 

under en löpande dag. Hon berättar om att varje onsdag så har de rytmik och vissa onsdagar 

har hon ett styrt schema med musik och leker men sen en annan gång blir varje barn tillfrågat 

vad han eller hon vill göra och så tycker hon att de får inflytande i verksamheten. Hon nämner 

också att förskola är väldigt strukturerad med dess rutiner där man varken har mer eller 

mindre inflytande.  

När jag och pedagogerna samtalar om demokrati säger Anna: ”Demokrati står för ett 

samhälle där man har rättigheter att uttrycka sina åsikter, bli lyssnad på och respekterad för 

den man är. Ingen kan säga att detta får du inte säga.” Demokrati menar hon i förskolan är 

också när man respekterar varandra, pratar om att alla är lika mycket värda och att man även 
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respekterar varandras olikheter, alla barn är inte lika och kan inte bemötas på samma sätt.  Ida 

tycker att inflytande och demokrati hör ihop men att demokrati innebär att man får säga vad 

man vill, tycka vad man vill och fatta beslut som gäller en själv. Pedagogerna har alla mer 

eller mindre en liknande syn på demokrati där alla människor har ett eget värde, där ingen är 

bättre än någon annan och att man skall vara en del i ett socialt sammanhang. Eva säger: 

”Hänsyn och omsorg är ”kittet” och det som många barn kan uppleva som stränghet kan 

många gånger vara omsorg.” Hon förklarar att alla är lika mycket värda och att man ska visa 

det öppet genom handling och behandla alla barn lika. Det gör man genom att man påpekar 

det som är fel och inte hör hemma i sammanhanget. Samtidigt behandlar man inte alla barn 

lika för alla barn har inte samma behov. Så hon tycker det är djupt odemokratiskt att behandla 

alla lika eftersom alla behöver olika saker. Sen förklarar hon att slänger ett barn en bil i 

huvudet på ett annat barn så är det självklart att det inte spelar någon roll vem det är för så får 

man inte göra. Man markerar då tydligt att detta beteende inte hör hemma här på förskolan. 

Hon säger: ”Demokrati är ju att få det som jag behöver, alla har inte samma sak med sig i 

ryggsäcken.” När jag samtalar med Bodil om demokrati tänker hon spontant på asyl eftersom 

de på hennes förskola och avdelning arbetat med asyl under två år. Även där nämner hon 

föräldrarna som man vill ska vara delaktiga men som kan få problem med språket. Hon 

nämner rättigheter och skyldigheter, inte bara deras utan även våra. Hon menar att det måste 

ses från bådas håll. Hon säger: ”Demokrati rör barnet och värdegrund och 

värdegrundsfrågor är alltid aktuellt under hela dagen och det som genomsyrar hela vår 

verksamhet.”  

Anna berättar om att hon tycker barnen får träna demokrati i förskolan genom turtagning och 

genom att vänta på sin tur.  Hon berättar också att eftersom hon arbetar på en 

småbarnsavdelning där de flesta barn inte kan uttrycka med ord så är demokrati och 

inflytande svåra begrepp. För när Anna tittar på barns demokrati och inflytande i förskolan så 

får hon läsa av hur de små barnen reagerar i olika situationer eftersom de verbalt inte kan 

förmedla. Hon menar att de små barnens inflytande blir när de har fått ett material som 

tillexempel målarfärg visat för sig en dag. För då vet barnen att det finns och kan en annan 

dag visa att det är det de vill ha målarfärg med hjälp av sitt kroppsspråk eftersom de nu vet att 

det finns. Anna menar att de då kan påverka i verksamheten genom att de visar vad de vill 

göra för de vet att materialet finns.  
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4.2 Arbetssätt med inflytande och demokrati  

Pedagogerna berättar alla mer eller mindre att ett önsketänkande vore om barnen kunde får ha 

mer inflytande över vardagssituationerna men att man måste hela tiden ta hänsyn till 

verksamheten, miljön, strukturen och rutinerna. De pratar också om att man skall se till varje 

enskilds individs behov.  

Anna berättar att hennes arbetssätt som pedagog för att ge barnen mer inflytande och 

demokrati handlar om att läsa av barnen, samspela med dem och respektera deras person. Hon 

berättar att man tydligt kan se på de yngre barnen som saknar verbaltspråk att de visar med 

sitt kroppsspråk vad de vill och inte vill. Hon berättar att ofta kan barnen säga nej oavsett om 

de kan prata eller inte samt kommer från ett annat land. Hon berättar också att hon själv har 

gått på kurser som handlar om små barns samspel och fått mycket av det hon tidigare trott 

bekräftat. Hon säger också att efter dessa kurser har hon också blivit mer uppmärksam och 

läser av barnen mer.  Hon ser till varje individ och även Bodil och Ida berättar att det är 

viktigt att man ser till individen och dens individuella behov. Ida säger: ”Man skall se till 

varje individ och så småningom lär man känna barnen.” Bodil berättar om en tvåårig pojke 

som hon nu håller på att skola in och att pojken älskar musik. Hon förklarar att man kan se 

hur han njuter varje gång han får höra musik. Hon tycker därför det är viktigt att arbeta utefter 

det som skapar glädje för barnen och att de skall få känna att de får ny kunskap och vill 

komma till förskolan. Hennes arbetssätt säger hon: ”Är när man är tillsammans med barnen 

och söker kunskap och att det är barnen man lyssnar till. Man skall ha ett medsökande till 

kunskap och man ska föra diskussionerna utefter det.” Hon tycker att man ska försöka att 

undvika att vara den som kan och tror sig veta allt utan man skall skapa ett demokratiskt 

förhållningssätt anser hon. Detta tycker Bodil gör att barnen får en mer indirekt central plats 

vilket hon tycker inte är allt för självklart alla gånger.  

Eva förklarar att hon också precis som Anna, Bodil och Ida ser till den enskilda individen 

genom prata med var och ett av barnen om hur det tillexempel var på rytmiken, vad de tyckte 

var bra eller dåligt och om de har några önskemål osv. Eva säger att: ”Demokrati och 

inflytande skall inte vara nått på något papper i verksamheten utan det skall vara ett medel 

för att nå ett mål.”  

4.3 Barns möjligheter till att påverka de vardagliga rutinsituationerna  

Anna och Bodil berättar att situationer där barnen själva får visa vad de vill och påverka kan 

tillexempel vara vid vilan och matsituationen. De berättar att matsituationerna är en mycket 
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viktig situation i verksamheten där de tycker att barnen skall få ha stort inflytande och välja 

vad de vill ha på tallriken. Anna säger: ”Idag vill jag ha potatis men inte köttbullar och det 

skall få vara okej.” Hon tycker också att barnen själva skall bestämma hur de vill ha maten 

upplagd på tallriken och berättar att en del vill ha den blandad andra vill ha var sak för sig. 

Matsituationen fortsätter Anna berätta är mycket viktig, och för att få en så avspänd miljö som 

möjligt så är det viktigt att barnen får äta det de själva vill och så mycket de vill. 

Anna, Bodil och Ida nämner också vilan som en del där barnen själva får vara med och 

bestämma. Anna berättar att alla barn vill ha det på olika sätt, en del barn vill ligga bredvid en 

pedagog, bli killad på ryggen, inte ligga på madrass utan vila ute i kärran och detta berättar 

hon är saker som de tar hänsyn till. Hon anser att vilan och maten är de två stora bitarna och 

de bygger också på omsorg som är mycket viktiga. Ida nämner att det är oftast barnen som får 

vara med och välja bok under vilan. Sedan berättar hon att barnen får vara med och välja vad 

de vill leka med, vart de vill leka, duka till maten och välja bord där man vill sitta osv., Hon 

tycker barnen skall få vara med i verksamheten så mycket som det går. 

Bodil och Eva berättar också att vid samling tar man in och lyssnar till barnen, de berättar att 

det gäller att vara flexibel.  Bodil berättar vidare att man inte alltid kan ha en samling så som 

man själv tänkt sig, utan hon berättar att har något barn tillexempel lärt sig en ny sång och den 

väcker nyfikenhet i gruppen och vill dela med sig av den så är det självklart att han eller hon 

får gör det. Man släpper helt enkelt det man tänkt göra i samlingen från början. Hon säger att 

man kan konkret komma med massvis med förslag på situationer. Hon nämner tillexempel om 

de är ute i skogen så får barnen vara med och bestämma åt vilket håll de skall gå, vid 

sångsamling får barnen vara med och ge förslag på sånger, de ger även förslag på teman som 

de skall arbeta med, duka, byta plats vid bordet om de själva vill och vid vilan får de själva 

vara med och bestämma vad de skall lyssna på. Hon säger att det finns massa små, små saker 

och att det är förskolans problem att det är så självklart.   

När jag ställer frågan: Hur arbetar ni för att barnen skall få möjlighet till att påverka de 

vardagliga rutinsituationerna som tillexempel, lek, matsituationerna, samling och vilan? 

Svarar mig Eva: ”Vad skall barnen ha den möjligheten till?” För hon menar att 

rutinsituationerna bygger på struktur och maten kommer klockan halv 12 och det är inget vi 

kan styra över. Hon berättar att när de i arbetslaget pratar om rutinsituationerna så pratar de 

mest om hur de skall göra för att det skall fungera så smidigt som möjligt. Innan man äter 

skall man tvätta händerna och då kan man inte fråga varje barn om de vill tvätta händerna. 
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Utan hon menar att det gäller att lyfta vare situation som tillexempel matsituationen. Då ropar 

man ”hallå alla goa barn nu ska vi tvätta händerna”. Men sedan förklarar hon att detta gäller 

bara de fasta rutinerna, har hon sedan en samling förklarar hon som Bodil att självklart tar 

man in och lyssnar till barnen. Hon säger också som Bodil att man måste vara flexibel inom 

yrket och att det inte blir alltid som man tänkt sig från början, men att bemötande gentemot 

barnen är mycket viktigt. Eva säger också att även om man inte kan tillfredställa ett barns 

önskemål just här och nu så är det viktigt att man tar med sig önskningen och låter barnet göra 

önskningen vid ett annat tillfälle då det finns tid och möjlighet.    

4.4 Hinder och möjligheter till inflytande och demokrati i förskolan  

Anna säger att: ”Jag ser inga hinder till demokrati utan bara möjligheter där jag tycker vi 

behöver hjälpa barnen i deras utveckling i ett demokratiskt samhälle och där vi vuxna som är 

förebilder för barnen.” Hon anser att man skapar bra samarbete med föräldrarna och att 

barnen kan se sig själva som individ i en grupp och att de får bra självkänsla. När hon pratar 

om inflytande så tycker hon att det är viktigt att personalen samspelar med barnen och att man 

för en dialog på deras nivå. Att man bygger verksamheten på vad barnen är intresserade av.  

Eva berättar att hon ser bara positivt på barns demokrati och inflytande på förskolan. Hon 

säger: ”Vi skall väl inte tro att vi är klokare för att vi är en halvmeter längre och jag är inte 

ens det.” Barn är oftast förfärligt förnuftiga och en gång säger hon att hon blev så ledsen när 

hon såg på en film om trafik och hette (Barn är som vilda kaniner). För hon tycker inte att 

barn är det utan Eva berättar att det är vi som skapar en miljö där barn blir som vilda kaniner. 

För går hon som pedagog dit och gör sina timmar utan att erbjuda barnen någonting så 

kommer barnen inte komma fram till henne och säga det var länge sen vi hade en samling, läs 

en bok eller sjung en sång. För det enda som händer menar hon är att om hon släpper på 

strukturen så blir barnen som vilda kaniner. 

Ida ser inga hinder till barns inflytande eller demokrati hon säger: ”Lägger man det på rätt 

nivå och inom rimliga gränser som passar barnets ålder så kan barnen få vara med och 

påverka i det mesta.”   

Anna, Bodil och Eva är överens om att låg personaltäthet, storleken på barngruppen och 

rutinerna på förskolan är hinder för inflytande. Bodil beskriver att hinder för demokrati och 

inflytande är för lite personal, stor barngrupp och att omsättning av personal kan bidra till att 

det går för mycket tid här och nu. Hon menar att vi släcker bränder och tar det som är akut, vi 
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är så händelsestyrda påpekar hon och tar det som är här och nu. Tempot stiger hela tiden med 

mer barn, föräldrar, kontakt, scheman och det går så mycket tid till detta att det blir så lite 

kvar. Det blir bara mer och mer som kommer från ledning och riktlinjer som vi ska förhålla 

oss till, men som också kan vara bra. Men det kommer bara till att göra pappersjobbet, säger 

hon, för sedan när vi ska gå vidare är vi så händelsestyrda att vi inte hittar tiden även om den 

kanske finns. Bodil säger: ”Vi är så låsta i våra rutiner som har varit och alltid kommer att 

vara lika, vi är blinda” säger hon. Hon tycker att det är ett hinder att det kommer mer och 

mer och man puttar in och puttar in och säger att vi tar det på planeringen och när man väl 

kommer till planeringen och de stora frågorna är tiden slut förklarar hon. Sedan kan man 

diskutera om man börjat i fel ända men det är ett hinder att det ständigt kommer nya saker 

menar hon.  

Bodil berättar också om att ofta efter frukost så får barnen själva bestämma vad de vill göra 

och det är ett sätt att de får inflytande i vardagen. Men hon berättar också att det ofta finns 

många andra saker att ta hänsyn till då som tillexempel personaltätheten, många småbarn, 

toalettbesök, blöjbyten och som hon tycker sätter käppar i hjulet för barns inflytande i 

verksamheten. Hon menar att det inte går att starta upp vad som helst idag och när barnen då 

ibland kommer och önskar så måste man säga nej.  

Eva lyfter detta med rutiner och att barn inte skall behöva välja, hon tycker inte att man ska 

förhandla med barnen. För att hon anser att förhandla, det gör man med en jämlik part. Så 

istället för att fråga barnen får man istället påstå tycker hon. För hon tror att många gånger så 

tänker inte personal och föräldrar på vad det innebär om man frågar ett barn; Vill du gå hem 

nu? Hon menar tillexempel att föräldrarna har kommit för att hämta barnen så att fråga barnet 

då om det vill gå hem blir falsk demokrati. Eva säger: ”Man ska tänka på hur man förmedlar 

sig till barnen.” Hon tycker att man inte ska fråga om det de ändå inte kan påverka. I det stora 

hela tycker hon att verkligheten och rutinsituationerna och strukturen på förskolan ses som ett 

hinder för barns inflytande.  
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5. DISKUSSION  

I detta kapitel kommer jag att diskutera kring min metod och mitt resultat i förhållande till den 

litteratur jag tagit del av.  

 5.1 Resultatdiskussion  

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka några pedagogers uppfattningar om demokrati 

och inflytande i förskolan och jag utgick ifrån dessa frågeställningar. 

 Hur uppfattar pedagoger begreppen barns inflytande och demokrati i förskolan?  

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med inflytande och demokrati i den dagliga 

verksamheten? 

 Vilka hinder och möjligheter finns till barns inflytande och demokrati?  

I mitt resultat kom jag fram till att pedagogerna tycker att inflytande står för möjlighet till att 

kunna påverka. För mig så innebär begreppet inflytande på förskolan att barnen skall ges 

möjlighet att kunna påverka och att man skall ta del av barnens egna erfarenheter och 

intressen. Jag tycker också att det är mycket viktigt att man som pedagog är uppmärksam och 

bekräftar barnen. Arnér (2009) styrker detta genom att hon menar att inflytande på förskolan 

handlar om att barnen ges möjlighet att påverka sin situation på ett påtagligt sätt. När jag 

samtalat med pedagogerna om demokrati kommer ord som respektera varandra, hänsyn, 

omsorg och asyl upp. De har många olika erfarenheter om vad de tycker demokrati är, men 

något som de flesta pedagoger tar upp är att demokrati står för att alla människor är lika 

mycket värda. Jag personligen tycker att demokrati är ett mycket stort och svårt begrepp. 

Avgränsar jag mig och ser till demokrati i förskolan så tycker jag att begreppet står för att alla 

människor är lika mycket värda och att man skall respektera varandras likheter och olikheter. 

Emilson (2008) menar att begreppet demokrati inte är definierat en gång för alla utan kan 

tolkas på olika sätt och det tycker jag också att jag och de pedagoger som jag intervjuat gjort. 

När jag sammanfattar hur pedagogerna arbetar med barns inflytande och demokrati i den 

vardagliga verksamheten så berättar pedagogerna att ett önsketänkande vore om barnen kunde 

får ha mer inflytande över vardagssituationerna men att man måste hela tiden ta hänsyn till 

verksamheten, miljön, strukturen och rutinerna. Dock kan jag se det som att varför skulle inte 

barnen kunna ha inflytande bara för att det finns rutiner på förskolan? Det handlar väl bara om 

hur vi som pedagoger förhåller oss till rutinerna och barnen, men framförallt vad vi som 

pedagoger tycker är inflytande. För mig kan inflytande också vara att barnet får välja saga, 
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plats vid bordet, mat på tallriken eller tvätta händerna på sitt sätt. Jag tror att vi som 

pedagoger måste öppna upp ögonen och tänka på vad är inflytande? Hur skall vi få barnen att 

känna att de har inflytande i förskolans verksamhet? Jo genom att vi lyssnar på dem, 

respekterar dem och ser varje enskild individ som en egen individ. Att vi tar barnen på allvar 

och försöker så gott vi kan uppfylla deras önskningar. 

Pedagogerna pratar också om att man skall se till varje enskilds individs behov. Williams & 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) tar också upp att pedagogens förhållningssätt 

gentemot barnet har betydelse för samarbetet mellan vuxen och barn. En av de viktigaste 

sakerna menar de är att pedagoger ska vara uppmärksamma och tar reda på vad barnen vill 

göra. Detta pratar några av pedagogerna om att det gäller att man är uppmärksam och ser till 

varje enskild individ. Att man samspelar, medsöker och pratar med var och en. Jag tror att det 

är mycket viktigt att man som pedagog är uppmärksam och verkligen försöker och tolka 

barnen ur deras perspektiv. Sedan tror jag också att det är mycket viktigt att man ser till 

individen och dess intressen och behov. Alla människor är olika och detta måste pedagoger ta 

hänsyn till och respektera och arbeta utifrån. Bodil berättar om den tvååriga pojken som hon 

håller på att skola in. Hon berättar att pojken älskar musik och förklarar att man kan se hur 

han njuter varje gång han får höra musik. Hon menar därför att det är viktigt att se till att 

pojken får höra på musik när han kommer till förskolan. Jag tycker att det är jätteviktigt att 

man som pedagog ser till den enskilda individen och försöker att arbeta utefter barnens egna 

intressen och önskningar till den mån det går.  

Anna, Bodil och Ida beskriver barns möjligheter till inflytande i rutinsituationer som att de får 

vara med och påverka matsituationerna och vilan. Även om dessa är rutiner så får barnen ändå 

själva välja vad de vill ha på tallriken och hur det skall vara upplagt. Vilan är också en rutin 

där barnen kan få bestämma hur de vill ligga, vem de vill ligga bredvid och om barnet vill bli 

killad på ryggen eller inte. Jag tror att man som pedagog skall ge barnen stort inflytande i 

matsituationen och vilan eftersom det är två stora omsorgsbitar och jag tror att om detta blir 

fel för barnen så försvinner en stor del av deras trygghet på förskolan. Även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är när barnens egna åsikter respekteras och de 

själva får vara med och vara inflytningsrika och ansvarstagande som de utvecklar förmågan 

att kunna handla efter demokratiska grundregler. En av dem allra första demokratiska besluten 

ett barn kan få fatta i förskolan kan vara när ett barn får välja att äta morötterna eller inte 

menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). 
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 Eva en av pedagogerna nämner också att rutinsituationer bygger på struktur och kan inte 

ändras på, är det mat skall alla barn tvätta händerna. Då kan man inte fråga barnen om de vill 

tvätta händerna för då är det bara är så att de ska tvätta händerna. Eva menar att man inte skall 

fråga om de ändå inte har någon chans att välja. Sedan nämner också Eva och Bodil att vid 

samling tillexempel kanske man har planerat att göra något speciellt men att man kan få 

avbryta det på grund av att tillexempel ett barn vill berätta något eller sjunga en speciell sång. 

Man måste kunna vara flexibel inom yrket menar de. Även jag tycker personligen att det är 

mycket viktigt att man som pedagog kan vara flexibel, för man får aldrig glömma att det är 

med barn med arbetar och då kan vad som helst hända. Pedagogerna tycker jag måste se till 

barnens egna intressen och behov och då gäller det att man kan vara flexibel och veta att allt 

inte blir alltid som man tänkt sig.   

När pedagogerna samtalar om barns möjligheter och hinder till inflytande och demokrati så är 

de flesta pedagoger överens om att det finns inga hinder gällande barns demokrati. Detta tror 

jag kan bero på att demokrati är ett positivt laddat ord och när man tänker på demokrati tänker 

man kanske oftast bara på rättigheter och inte skyldigheter. Jag tror också att demokrati i 

förskolan många gånger bygger mycket på sunt förnuft. Jag tror inte att man som pedagog står 

och tillexempel berättar för barnen att man ska inte slå varandra och sedan går man själv hem 

och slår sin vän. Jag tror också att eftersom pedagogerna bara ser barns demokrati som en 

möjlighet så tror jag även att det påverkar barnen mycket positivt. Jag tror att barnen kommer 

att bli demokratiska där de lär sig att alla människor är lika mycket värda och att man skall 

respektera varandra. Detta tycker jag är något som är jätteviktigt att man lär barnen redan i 

tidig ålder. Pedagogen Eva berättar att hon ser bara positivt till barns demokrati och 

inflytande på förskolan och hon säger: ”Vi skall väl inte tro att vi är klokare för att vi är en 

halvmeter längre och jag är inte ens det.” Även Ida berättar att hon varken ser hinder för barns 

inflytande eller demokrati, hon tror att bara man lägger det på rätt nivå och inom rimliga 

gränser som passar barnets ålder kan de medverka i det mesta i verksamheten. Jag tror 

pedagogerna menar att vi ska se barnen som förnuftiga och detta anser också Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) när de skriver om att alla har en barnsyn, en medveten eller en omedveten, 

och vilken syn man än har är det den som påverkar sättet att förhålla sig till barnen i 

verksamheten. Författarna menar att man kan välja en bild av barnet som tillexempel 

kompetent och nyfiket med lust för att lära. Men man kan också möta barnet med en annan 

bild och det är den bild man själv har som påverkar vilken barnsyn man har.    
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När pedagogerna pratar om barns inflytande på förskolan så tycker de flesta pedagoger att låg 

personaltäthet, stora barngrupper och rutiner ses som hinder för barnens inflytande. Bland 

annat så berättar Bodil och Eva om att rutiner och struktur kommer alltid att finnas på 

förskolan och har alltid gjort men att det är ett hinder då verksamhetens styrs efter dem. Bodil 

förklarar det som att det blir bara mer och mer som kommer från ledning och riktlinjer som vi 

ska förhålla oss till, men som också kan vara bra menar hon. Men det kommer bara till att 

göra pappersjobbet, säger hon, för sedan när vi ska gå vidare är vi så händelsestyrda att vi inte 

hittar tiden även om den kanske finns. Hon säger; ”Vi är så låsta i våra rutiner som har varit 

och alltid kommer att vara lika, vi är blinda säger hon.” Men jag tror att vi måste våga ge 

barnen möjlighet till inflytande och demokrati på förskolan. Om vi ger dem möjligheten så 

tror jag att det kommer märkas senare i deras utveckling, för känner barnen att de får vara 

med och påverka tror jag att det kan styrka både barnens självförtroende och självkänsla.  Alla 

barn måste få känna att de är delaktiga i sin vardag och känna att de kan och lyckas. Tillåter vi 

barnen detta tror jag vi kommer att få självsäkra, omtänksamma medmänniskor som bryr sig 

om varandra och som respekterar varandras olikheter och likheter som är så viktigt i dagens 

samhälle.   

5.2 Metoddiskussion  

Mitt mål var att genomföra kvalitativa intervjuer med pedagoger för att får en ökad kunskap 

om pedagogers uppfattning om barns inflytande och demokrati i förskolan. Jag ville få denna 

kunskap ur en pedagogs synvinkel och tror därför att det är pedagogerna som sitter inne på 

den kunskapen.  

I efterhand är jag nöjd med min metod för jag tror att det var det bästa sättet, för mig, att få 

svar på mitt syfte och mina frågeställningar. I efterhand kan jag se att mitt arbete skulle ha 

blivit mer utfyllt om jag hade haft möjligheten och tiden till att även göra observationer på 

pedagogerna. För då hade jag också fått se med egna ögon hur de arbetar i verksamheten med 

barns inflytande och demokrati. Jag hade också fått en tydligare bild av det pedagogerna 

svarade i mina intervjuer. Sedan skulle jag kunnat jämföra det jag fått ut av mina studier och 

det jag själv sett i observationerna.  

Det är viktigt att komma ihåg att denna studie är endast en inblick i pedagogernas verksamhet 

och att det beror på studiens storlek och tid.  
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Inspelningarna av alla intervjuer med pedagogerna har varit till en enormt stor hjälp för mig. I 

början var jag lite skeptisk till om jag skulle spela in mina intervjuer då jag tycker det är 

jobbigt att lyssna på mig själv. Idag är jag väldigt glad över att jag gjorde det eftersom jag 

insett att man missar så otroligt mycket av det personerna säger när man bara skriver ner med 

hjälp av papper och penna. Jag testade inspelningsfunktionen på mobilen innan jag 

genomförde mina intervjuer men jag gjorde dock ingen testintervju. Som jag tidigare nämnt 

menar Dalen (2007) på att man måste alltid göra en testintervju för att testa sig själva som 

intervjuare och för att få möjlighet att testa intervjuguiden. Som tur var så flöt redan min 

första intervju på väldigt bra, men jag var väldigt nervös och borde ha gjort en testintervju. 

Men jag tror att det gick bra på grund av att jag använde mig av en intervjuguide som gjorde 

mig någorlunda trygg och som jag kunde gå tillbaka och titta på om jag tappade bort mig i 

intervjuerna.  
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6. Avslutning  

Syftet med denna uppsats var att undersöka några pedagogers uppfattningar om demokrati 

och inflytande i förskolan. Jag tolkar undersökningen såsom att pedagoger har goda 

erfarenheter om barns inflytande och demokrati i förskolan. Förskollärarna verkar också tycka 

att de två begreppen inflytande och demokrati är två viktiga begrepp i förskolan. Resultatet 

visar vidare att begreppen inflytande och demokrati berörs dagligen på förskolorna och man 

arbetar med dem i verksamheten. Så enligt min tolkning ser pedagogerna inflytande och 

demokrati som något mycket viktigt och deras önsketänkande vore om barnen skulle få ha 

möjlighet till inflytande och demokrati i alla situationer på förskolan. Dock måste de även 

som jag vara realistiska och vet att det inte skulle fungera på grund av att förskolans 

verksamhet är så strukturerad. När det gäller arbetssättet med barns inflytande och demokrati 

försöker pedagogerna att se till individen och arbeta utifrån barns egna intressen och behov.  

Pedagogerna kommer fram till att de inte tycker att det finns hinder för barns demokrati utan 

de kan bara se möjligheter, däremot så ses låg personaltäthet, stora barngrupper och rutiner 

som hinder på förskolan.  

Jag anser att genom denna studie så har jag besvarat mitt syfte och mina frågeställningar med 

hjälp av den litteratur jag tagit del av och genom att jag gjort kvalitativa intervjuer med 

pedagoger. Slutsatsen dragen ifrån resultatet är att pedagoger vill och arbetar för att barn skall 

få vara med och påverka inflytandet och demokratin mer på förskolorna.  

6.1 Vidare forskning 

Om jag skulle få möjligheten att göra vidare undersökningar skulle jag absolut vilja gå ut i 

verksamheten och observera för att få en tydligare bild av det som pedagogerna svarat i mina 

intervjuer. Sedan skulle det ha varit mycket intressant att göra fler intervjuer med pedagoger 

för att se vilket resultat man skulle komma fram till då. Det skulle också vara intressant att 

göra observationer inom samma arbetslag för att se om pedagogerna har samma uppfattning 

och arbetssätt kring barns inflytande och demokrati. För att även få barns inflytande och 

demokrati utifrån deras synvinkel skulle jag tycka det vore mycket intressant att också göra 

barnintervjuer och observationer av barnens samspel med pedagogerna. Man skulle kanske 

göra både och under samma undersökning för att kunna göra en jämförande studie ur både 

barn och pedagogers synvinkel.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Kan du berätta lite om din bakgrund som pedagog? 

Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

Vad innebär begreppet demokrati för dig? 

Hur arbetar ni med inflytande och demokrati på er förskola? Ge gärna exempel på konkreta 

situationer. 

Hur arbetar ni för att barnen skall få möjlighet till att påverka de vardagliga rutinsituationerna 

som tillexempel, lek, matsituationerna, samling och vilan?  

I vilka situationer tycker du inte att barnen skall få ha inflytande på förskolan?  

Vilka möjligheter ser du med barns demokrati och inflytande på förskolan? 

Vilka hinder ser du med barns demokrati och inflytande på förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


