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Abstract 

The aim with this study is to find out what the youngest children’s, 1-2 years influence at the 
preschool looks like from a preschool teacher’s perspective. In this study the children will be 
referred to as toddlers. To get more knowledge on the toddlers influence at preschool, pre-
school teachers were interviewed out in their natural environment. The method used for this 
study was semi-structured interviews. The questions asked in this study were to do with what 
obstacles and opportunities the preschool teachers can se for the toddlers influence at pre-
school as well as the preschool teacher’s experiences when it comes to work with toddlers 
influence at preschool. Results from this study shows that it is the preschool teachers’ attitude 
and their view of children that affect the toddlers opportunities for influence. As a preschool 
teacher one is required to read the toddlers body language and to make sure the environment 
is designed with furniture and material at toddlers level, as this otherwise can cause obstacles 
for the toddlers influence. 
 

Keywords: Toddlers, influence, interaction, preschool teacher’s perspective, interview, 
preschool, preschool teacher 

 
  



Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att tar reda på hur de yngsta barnens, 1-2 åringarnas 
inflytande i förskolan ser ut och detta sett utifrån ett förskollärarperspektiv. I undersökningen 
kommer barnen att kallas toddlare. För att få mer kunskap om toddlarnas inflytande i 
förskolan så intervjuades förskollärare som arbetar med toddlare ute i verksamheten. Metoden 
som användes till undersökningen var semistrukturerade intervjuer. Frågeställningarna som 
besvarades i undersökningen var vilka hinder och möjligheter ser förskollärare för toddlarnas 
inflytande i förskolan samt vilka erfarenheter har förskollärarna av att arbeta med toddlarnas 
inflytande i verksamheten. Resultatet i undersökningen visar att det är förskollärarnas 
förhållningssätt och deras syn på barn som påverkar toddlarnas möjligheter till inflytande. 
Som förskollärare krävs det att man läser av toddlarna mer genom kroppsspråket och att 
miljön ska vara utformad med möbler och material i toddlarnas nivå, det här kan annars bli 
hinder för toddlarnas inflytande.  

Nyckelord: Toddlare, inflytande, samspel, förskollärarperspektiv, intervju, förskola, 
förskollärare.  
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1. Inledning 
 
De första ord som man kan läsa i läroplanen för förskolan är att den vilar på demokratins 
grund. Verksamheten i förskolan ska bedrivas under demokratiska former och vara öppen för 
skilda uppfattningar, det ska tillämpas ett arbetssätt där barnen kan delta aktivt inom 
förskolan. Alla barn ska ha möjlighet till egna val utifrån egna uppfattningar och barnen ska 
uppmuntras till att kunna framföra dessa uppfattningar. På så sätt skapas delaktighet och 
barnen får tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2010). Nu är det inte bara i läroplanen för 
förskolan man kan läsa om demokrati, delaktighet och inflytande utan även i konventionen 
om barns rättigheter (Unicef, 2009) som 195 länder har undertecknat och förbundit sig att 
följa, där ibland Sverige.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs i FN:s generalförsamling den 20 
november 1989 står det i artikel tolv att läsa om att barnen har rätt att bli lyssnade på, ska ha 
inflytande och vara delaktiga. Det barn som kan komma med egna åsikter ska ha rätt att fritt 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet ingår också i texten. Barnkonventionens syn på 
barn är att de är fullvärdiga människor med egna rättigheter och ska bli behandlade med 
samma respekt som alla andra (Unicef, 2009).  

Demokrati och barns rättigheter i förskolan är ett område som jag tycker både är viktigt och 
intressant att titta närmare på eftersom det tillhör uppdraget som förskollärare att arbeta med 
detta. Här presenteras ett urval av vad som väckt mitt intresse inom detta område.  
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att det tydligt framgår att barn ska fostras till 
demokratiska medborgare i förskolans uppdrag. Men för att barn ska kunna fostras till detta, 
förutsätter det att barnen har inflytande och på så sätt kan påverka sin egen situation och även 
innehållet i förskolan. Sheridan & Pramling Samuelsson (2010) skriver att barnen har rätt till 
inflytande och delaktighet i förskolan enligt målen i läroplanen, men att det är läraren som 
tolkar innebörden i detta och utformar verksamheten så att barnen ska ges möjlighet till 
lärande. Att barn ska bli lyssnade på och att få delta är en demokratisk rättighet som är 
odiskutabel, men för att barnen ska bli delaktiga och ha inflytande behöver läraren förstå 
barnet utifrån barnets eget perspektiv. När det gäller de små barnens perspektiv så krävs det 
mer än bara att lyssna till dem, det handlar om att tolka deras agerande. För att kunna fånga 
upp det som barnen intresserar sig av, alltså att fånga upp deras värld och hur deras 
erfarenheter ska tas tillvara handlar om att den vuxne blir medveten om sitt sätt att se på barn, 
deras kunskaper och lärande.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att barn tillsammans med andra barn och 
vuxna aktivt ska kunna delta i beslut som gäller utformningen av den pedagogiska miljön i 
förskolan. Men att det är varje lärare som har den stora utmaningen att uppfatta och förstå 
barnen och samtidigt ska detta leda till att man arbetar mot målen i förskolans läroplan. De 
yngsta barnen i förskolan får kanske den första erfarenheten av demokratiska värden när de 
får välja om de vill äta morötter eller inte. Men det är inte alltid så att barnen kan få välja vad 
de vill göra eller inte under dagen på förskolan. Men genom att läraren berättar varför, så kan 
man ge ord åt både den vuxne och barnets perspektiv och på detta sätt ge barnen en förståelse 
för att den vuxne förstår, men ibland måste bestämma vissa saker. Dahlberg, Moss & Pence 
(2001) nämner också att när man som pedagog började lyssna på barnen och förändrade sina 
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pedagogiska relationer till dem, så fick man ett annat barn framför sig, ett barn som både 
kunde och visste mycket. Att ha förmågan att lyssna, se, bli inspirerad och lära av det barnen 
både gör och säger, är det som till största delen är pedagogens arbete. För att fungera som 
medkonstruktörer tillsammans med barnen måste man som vuxen bli nyfiken igen menar 
Dahlberg, Moss & Pence.  
Løkken (2008) har i en studie av barn i ålder mellan 1-3 år tittat på deras sociala relationer 
med jämnåriga barn. Løkken använder ordet toddlare om de yngsta barnen, vilket betyder de 
som tultar och går och har en syn på det lilla barnet som kropp och som social varelse. 
Løkken menar att även de yngsta barnen är kompetenta, aktiva och har kamratrelationer. Hur 
personalen tolkar och betonar det enskilda barnet är det som bestämmer hur personalen 
uppmuntrar barnens samspel. Løkken poängterar även vikten av att ha samspel med jämnåriga 
och inte bara med vuxna. 
Som blivande förskollärare är min syn på barn att de är kompetenta och min önskan är att jag 
ska se barnen utifrån deras perspektiv. Det gäller att lyssna in och vara en del i barnens värld 
för att kunna upptäcka den tillsammans med dem. Detta är inte lätt och självklart, utan något 
man som förskollärare ute i verksamheten måste arbeta med hela tiden tycker jag. Barns 
inflytande är ett begrepp som jag vill veta mer om, detta på grund av att det är intressant men 
också för att det ingår i mitt uppdrag som färdigutbildad förskollärare att ge barnen 
möjligheter till inflytande i förskolan. Det är speciellt de yngsta barnen som väckt mitt 
intresse och deras möjligheter till att ha inflytande och att kunna påverka sin dag som jag vill 
få mer kunskap om. Løkken (2008) kallar de yngsta barnen för toddlare, ordet är en 
försvenskning av det engelska ordet ”toddler” som är en beskrivning av barn som är 1-2 år 
gamla. Det kommer ifrån den speciella rörelsen och det gångsätt som är kännetecken för barn 
i denna ålder.  

Ordet toddlare har jag stött på under utbildningen i olika sammanhang och är ett passande 
namn tycker jag på de yngsta barnen. Det är den benämning som jag kommer att använda på 
1-2 åringarna i den här undersökningen, men under intervjuerna med förskollärarna kommer 
jag att benämna toddlarna som de yngsta barnen på grund av att jag inte vet hur vedertaget 
ordet toddlare är ute på förskolorna. Utifrån vad jag har sett under mina verksamhetsförlagda 
utbildningar och även vad Sheridan & Pramling Samuelsson (2010) skriver så krävs det än 
mer som pedagog för att lyssna till och tolka de yngsta barnens perspektiv.  
Detta är något som jag vill se närmare på och uppmärksamma för att synliggöra hur man som 
pedagog ger dessa toddlare möjlighet till att ha inflytande i förskolan. Det är en utmaning att 
fånga upp, höra och lyssna på vad toddlarna vill, tycker och är intresserade av. Har de inte ett 
verbalt språk så krävs det än mer av mig som blivande förskollärare för att kunna lyssna in 
och förstå vad toddlarna vill. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag 
uppmärksammat att ibland hamnar toddlarna i skymundan för de äldre barnen som verbalt kan 
uttrycka sig på ett annat sätt. Som pedagog är det lätt tror jag att se de barn som hörs och syns 
mest och att man inte ger samma uppmärksamhet till de andra barnen. Toddlarna är då en 
utsatt grupp enligt mig och det kan bli ett problem om man som pedagog inte 
uppmärksammar toddlarna och ger dem den möjlighet till inflytande som de har rätt till.  
Min önskan är att både blivande och verksamma förskollärare samt annan personal ute på 
förskolorna förstår vilken påverkan förhållningssättet hos pedagogerna har för att kunna ge 
toddlarna de bästa förutsättningar för att utöva inflytande på sin dag på förskolan. Med 
undersökningen hoppas jag kunna bidra med mer kunskaper om toddlarna och vilka 
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möjligheter och svårigheter som finns med att arbeta med denna ålder på barn och hur 
betydelsefullt och viktigt detta arbete med toddlarna är. Förhoppningsvis så bidrar 
undersökningen till mer intresse och diskussioner om toddlarna och deras möjligheter till 
inflytande bland pedagogerna ute på förskolorna och även att jag får mer kunskaper om hur 
man som förskollärare arbetar med toddlarnas inflytande ute i verksamheten. 
 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur toddlarnas inflytande i förskolan ser 
ut utifrån ett förskollärarperspektiv. 

 
 

Frågeställningar 
ñ Vilka hinder och möjligheter ser förskollärare för toddlarnas inflytande i förskolan? 

ñ Vilka erfarenheter har förskollärarna av att arbeta med toddlarnas inflytande i 
verksamheten? 
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2. Forskningsgenomgång 
 
I den här texten presenteras ett urval av forskning i relation till syftet och frågeställningarna 
angående barns inflytande i förskolan. Avslutningsvis sker en sammanställning av det som 
framkommit ur dessa texter.  
 
 

Förutsättningar för inflytande 
Ribaeus (2014) undersöker i sin doktorsavhandling det demokratiuppdrag som finns i 
förskolan och menar att det i första hand handlar om barns inflytande. Enligt förskollärarna i 
Ribaeus studie så är inflytande ett av målen i arbetsplanen som de arbetar efter men som det 
är svårt att leva upp till. Demokrati och värdegrundsarbetet upplevs som viktigt, men svårt att 
implementera i verksamheten tycker förskollärarna i studien. Det framkommer att arbetet med 
barns inflytande ofta sker omedvetet, men att förskollärarna tycker att barnen ska ha möjlighet 
till inflytande och delaktighet i förskolan. Barns inflytande konkurrerar med exempelvis 
ekonomi och organisationsfrågor och då kommer demokrati och värdegrundsarbetet i andra 
hand, är resultat som Ribaeus sett i studien. Det är förskollärarna som skapar förutsättningar 
eller hinder för barns inflytande och detta beroende på vilket förhållningssätt de använder sig 
av menar Ribaeus. Kännetecken på förskollärarna i studien var att de var lyssnande, visade 
respekt och att de hade ett närmande av barnets perspektiv. Men det är de vuxna som 
bestämmer, vem som har inflytande, vad barnen har inflytande över och när detta sker. Det är 
förskollärarna själva som är det största hindret för att barnen ska ges förutsättningar till 
inflytande i förskolan är vad som framkommer i Ribaeus studie. 
 
Arnér (2006) beskriver i sin licentiatuppsats betydelsen av pedagogernas förhållningssätt och 
hur det påverkar barnens initiativ till inflytande i förskolan. Arnér ser i sin studie att om 
barnen ska kunna ha inflytande och komma till tals, är detta beroende på pedagogernas 
förhållningssätt och om de har ett bejakande bemötande. När detta grundas på kunskap och 
reflektion, ger detta barnen förutsättningar till inflytande, medan ett styrande och återhållsamt 
bemötande hindrar barnen till att ha inflytande. Barn befinner sig i underordning i förhållande 
mot vuxna och här menar Arnér att som vuxen måste man reflektera över sin roll i mötet med 
barnen, så att de får det utrymme de har rätt till. Som pedagog ska man vara vaksam på det 
förgivet tagna, anstränga sig i bemötandet av barnen och det är förhållningssättet till barnen 
som påverkar barnens initiativ till inflytande i förskolan framkommer i studien. Som hinder 
för inflytande såg Arnér regler, traditioner, pedagogernas hänsyn till varandra och deras syn 
på barn. I Westlunds (2011) licentiatuppsats visas på olika arbetsformer som ger barnen 
förutsättningar till inflytande, men de i sig ger inte förutsättningar för barns inflytande. För 
det är inte bara dessa arbetsformer som påverkar förutsättningar för barns inflytande, utan 
Westlund betonar även betydelsen av vilket förhållningssätt pedagogerna har till barnen. Det 
är hur pedagogerna agerar och i vissa situationer är det avgörande om barnen ges 
förutsättningar att utöva inflytande eller inte. Inflytande handlar om att barnen ska ha 
förutsättningar att göra det de själva vill, men också att kunna komma till tals och vara 
delaktiga tillsammans med andra barn menar Westlund. Som hinder för barns inflytande 
nämner Westlund krav från föräldrar, kollegor och brist på personal.  
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Emilson (2008) skriver i sin doktorsavhandling om kommunikationshandlingar mellan lärare 
och barn i förskolan, studien handlar om barn i ålder 1-3 år. I studien framkommer det att 
inflytande är en väsentlig aspekt av delaktighet, men svårt att definiera. Emilson skriver att i 
läroplanen flyter ordet delaktighet ihop med begreppen inflytande och demokrati och att det 
framstår som en demokratisk rättighet att kunna påverka. Men barns förutsättningar till att 
kunna ta initiativ och göra val beror på hur läraren agerar. Engdahl (2007) har i sin 
licentiatavhandling som handlar om ettåringarnas liv i förskolan kommit fram till att när 
barnen ges förutsättning att agera självständigt, på egna initiativ och med delaktighet så ses 
detta som tydliga tecken på att pedagogerna har lyckats med sitt uppdrag. Även miljön i 
förskolan, både inomhus och utomhus spelar en stor roll för barnens inflytande menar 
Engdahl.  
 
 

Pedagogers arbete med barns inflytande 
I Westlunds (2011) studie framkommer att det är genom olika arbetsformer som pedagogerna 
arbetar med barns inflytande ute på förskolorna. En arbetsform är att skapa handlingsutrymme 
för barnen, det vill säga att barnen inte behöver vara beroende av en pedagog för att 
exempelvis starta en aktivitet. En annan arbetsform är att skapa förutsättningar för att samtala 
med barnen, här kan gruppen delas så att det blir lättare för barnen att komma till tals. En 
tredje form för barns inflytande är att stödja barnens samspel med andra barn, detta genom att 
uppmuntra till kommunikation. Som en fjärde form är när verksamheten planeras utifrån 
barnens behov och intressen och på så vis gynnas deras inflytande. Ytterligare en form och 
den vanligaste enligt Westlund är när barnen ges möjlighet att välja och bestämma. Att barnen 
får förutsättningar till att ta eget ansvar är den sista arbetsformen som Westlund skriver om.  
 
Ribaeus (2014) skriver att förskollärarna i studien försöker använda sig av de initiativ och 
förslag som barnen kommer med och att de ger barnen möjlighet till olika val, detta för att 
barnen ska ha förutsättningar till inflytande. Att ge barnen ansvar i verksamheten och lära ut 
demokratiska verktyg är något som också framkommer att förskollärarna i studien arbetar 
efter. De menar dock att verksamheten ibland blir för styrd och det är svårt att ge barnen det 
utrymme de önskar. På så sätt påverkas barnens förutsättningar till inflytande, men studien 
visar att barnen själva skapar och tar vara på när tillfälle bjuds till att ta egna initiativ. 
Förskollärarna i studien tycker att barnen ska vara delaktiga, ha inflytande och att barnens 
idéer ska finnas med i verksamhetsplaneringen, men tycker att detta kan vara svårt att leva 
upp till. Enligt Emilsons (2008) studie så ökade barnens förutsättningar till inflytande när 
lärarens kommunikativa handlande innefattade ett närmande av barnets perspektiv. 
Förutsättningar för att barnens ska kunna göra sin röst hörd och att kunna påverka hänger 
dock samman med lärarens kommunikativa handlande menar Emilson. Det handlar också om 
hur läraren kommunicerar med barnen och detta påverkar vad som blir möjligt att 
kommunicera.  
 
Arnér (2006) skriver i sin studie att det är först när pedagogerna intresserar sig och reflekterar 
över vad som händer i arbetet med barnen som förändring kan ske. Pedagogernas blick 
förändras då och vänder upp och ner på det som de har tagit förgivet. Det är först då som 
skeendet synliggörs i samspelet mellan barn och pedagog menar Arnér. När pedagogen 
bejakar barnens initiativ, blir pedagogen också delaktig i samspelsprocessen och inte bara en 
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åskådare. Arnér skriver om att se med nya ögon och på så vis kunna se sådant som man inte 
tidigare reflekterat över. När blicken skärpts, både mot barnen och till det som sker så skapas 
nya möjligheter till andra tolkningar och uppfattningar om det som händer. Detta ger 
möjlighet till nya och förändrade perspektiv hos pedagogerna menar Arnér. Enligt Engdahl 
(2007) så är det den grundläggande struktur och atmosfär som pedagogerna tillsammans med 
barnen skapar som har betydelse för hur kvaliteten i förskolan ser ut. I studien framkommer 
det att i den fria leken så vänder sig barnen i liten utsträckning till pedagogerna, utan väljer att 
leka och vara tillsammans med andra barn i första hand.  
 
 

Toddlarnas möjligheter till inflytande 
Arnér (2006) såg i studien att när pedagogerna bejakade barnens initiativ och att barnens egna 
idéer och självinitierade lek fick större utrymme så ledde detta till mer kreativitet och en 
djupare koncentration hos barnen. Samspelet mellan barnen och även till de vuxna blev mer 
koncentrerat och ledde till färre avbrott, stämningen blev mer positiv och detta skapade ett 
större lugn i barngruppen. Något annat som Arnér menar gynnar barns möjligheter till att 
utöva inflytande i förskolan är när pedagogerna tar egna beslut i relation till barnen, utan att 
det är förankrat hos kollegor. I Westlunds (2011) studie framkommer det att pedagogerna 
skapar möjligheter för barnen att utöva inflytande genom att de får välja aktiviteter och vem 
de ska leka med. Barnen involveras i planeringen och detta gäller även den fysiska miljön i 
förskolan. Mat, toalettbesök och vilka kläder de har på sig är också sådant som barnen har 
inflytande över. Enligt pedagogerna i studien så är barnens möjligheter till att kunna påverka 
och ta egna initiativ viktiga delar i arbetet med barns inflytande. Westlund menar också att 
man som pedagog måste vara medveten om att styrning ibland sker även bland barnen och att 
barnen kanske väljer aktiviteter utifrån kamrater, vad som ”passar” flickor och pojkar, än vad 
de själva egentligen är intresserade av att göra. 
 
Emilsons (2008) resultat visar att när det gäller lärarkontrollen så gynnar svag klassifikation 
och inramning barnens möjligheter att delta, medan stark klassifikation och inramning 
begränsar barnens möjligheter till delaktighet. Med klassifikation menas hur maktrelationen 
ser ut mellan lärare och barn och inramning handlar om hur kommunikationen mellan dessa 
sker. Av lika stor betydelse är det att läraren är intresserad av att närma sig barnens 
perspektiv. Stark lärarkontroll behöver inte betyda att man begränsar barns inflytande, är en 
annan slutsats som Emilson drar i sin studie utan det beror på hur läraren upprätthåller denna 
kontroll. Enligt Emilson hade lärarna i studien kontroll, men detta genom att vara emotionellt 
närvarande, använda sig av en lekfull röst, ge respons till barnen och på detta sätt gynnades 
barnens förutsättningar till inflytande. Ribaeus (2014) såg i sin studie att barnen tar vara på de 
möjligheter till inflytande som förskollärarna erbjuder dem. Många barn kom också med egna 
initiativ som de presenterade för förskollärarna. Ett intressant resultat som Ribaeus såg var att 
när förskollärarna inte är med så tydligt och villkorar barnen, så villkorar barnen istället 
varandra, och detta påverkar också deras möjligheter till att vara delaktiga och ha inflytande i 
barngruppen. Förskollärarna i studien menar att barnen har större möjlighet till inflytande och 
påverkan när det inte är allt för planerat i verksamheten. Men för att barnen fullt ut ska ha 
möjlighet att kunna utöva inflytande så behöver de kunna samarbeta och lyssna på andra barn 
enligt Ribaeus studie.  
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Engdahls (2007) studie av ettåringar visar att barnen i den fria leken mest leker tillsammans 
med varandra i gemensamma lekar eller har liknande lekar och vistas i samma rum. 
Ettåringarna är fysiskt rörliga, de vandrar runt, springer och jagar varandra. Engdahl menar att 
dessa korta lekperioder hör ihop och bildar en lek som är typisk för ettåringar och leken 
inspireras av kamrater, äldre barn och vad som finns i den fysiska miljön. Engdahl tolkar 
ettåringarnas lek som uttryck för samvarokompetens och förmåga till interpersonell samvaro 
och samspel när ettåringarna leker tillsammans. Barnens samspel förstärks genom språkliga 
initiativ, även om inga eller några enstaka ord används av barnen för de kommunicerar sällan 
med hjälp av talet men det är ofta inte tyst när de leker. Några barn använder sig av ett ords 
meningar eller språkmelodihärmande ”prat” och detta leder till uppmärksamhet både från barn 
och pedagoger. I Engdahls analys av ettåringarna har det framkommit att barnen i liten 
utsträckning vände sig till pedagogerna utan väljer att leka och vara med andra barn i första 
hand i den fria leken som Engdahl har studerat. Engdahl (2011) skriver också i sin 
doktorsavhandling Toddlers as social actors in the Swedish preschool om de yngsta barnen 
och har i den valt att kalla barnen för toddlare. Det är toddlarnas lek och vänskap med 
kamrater som studeras i avhandlingen. I leken såg Engdahl att toddlarna utan att använda ett 
verbalt språk visade förmågor att förhandla, turtagning och att se andras perspektiv. Detta 
skedde genom rörelser, gester, mimik och röstkvalitet. I resultatet såg Engdahl också att de 
yngsta toddlarna bygger upp vänskap med andra barn genom att till exempel inbjuda till lek, 
hjälpas åt och att hälsa på varandra. Engdahls sammanfattning i avhandlingen är att toddlarna 
är sociala varelser som samspelar och intresserar sig för varandra i leken.  
 
 

Sammanfattning  
Arnér (2006), Emilson (2008), Ribaeus (2014) och Westlund (2011) har i sina studier kommit 
fram till att om barnen ska kunna ges möjligheter till att utöva inflytande på sin dag i 
förskolan så beror detta till stor del på vilket förhållningssätt pedagogerna använder gentemot 
barnen. Engdahl (2007) menar att kvaliteten i förskolan beror på den struktur och atmosfär 
som pedagogerna skapar tillsammans med barnen. Som hinder för att barnen ska ges 
möjlighet till att utöva inflytande tar Westlund (2011) upp krav från föräldrar, kollegor och 
personalbrist. Arnér (2006) nämner även regler, traditioner och pedagogernas barnsyn som 
hinder. Ribaeus (2014) har i sin studie kommit fram till att det största hindret för barns 
inflytande är pedagogerna själva och att det är de som har makt att bestämma om barnen har 
inflytande eller inte, men också när och vem som har det. Det här är också något som både 
Westlund (2011) och Emilson (2008) påtalar i sina resultat.  
 
När det handlar om pedagogernas arbete med barns inflytande, så skriver Emilson (2008) att 
barns möjligheter till inflytande ökade när pedagogerna närmade sig barnets perspektiv. Detta 
har även Arnér (2006) och Ribaeus (2014) sett i sina studier. Arnér (2006) skriver om att när 
man som pedagog ser med nya ”ögon” på verksamheten och att blicken då blir skarpare så 
skapas det möjligheter till andra tolkningar och genom detta sker en förändring i 
pedagogernas förhållningssätt. Mötet med barnen sker då på ett annat sätt i det samspel som 
sker mellan barn och pedagoger menar Arnér. Samspel är något som även Ribaeus (2014) tar 
upp och har i sin studie kommit fram till att om barnen ska ha möjlighet till inflytande så 
måste de kunna samarbeta och lyssna på andra barn. Engdahl (2007) studerade ettåringarnas 
samspel och såg att de utan att ha ett verbalt språk samspelar med andra. Barnen använder sig 
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av gester, rörelser, mimik och melodihärmande prat för att samspela, men Engdahl poängterar 
att även miljön i förskolan är viktig för barnens möjligheter till inflytande.  
 
Utifrån de resultat som framkommit i Ribaeus (2014), Arnérs (2006), Westlunds (2011), 
Emilsons (2008) och Engdahls (2007) studier om barns inflytande kommer jag att jämföra 
dessa med de resultat som jag fått fram i min undersökning angående förskollärarnas tankar 
och åsikter om toddlarnas möjligheter till inflytande. Jag kommer att se närmare på vilka 
likheter och skillnader mellan barns möjligheter till att utöva inflytande i förskolan som 
förekommer mellan min undersökning och den tidigare forskningen. I detta arbete kommer 
syftet med undersökningen och de två frågeställningarna vara utgångspunkten.  
  



 

9 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Emilsson (2014) menar att det val av perspektiv som görs på studieobjektet får som 
konsekvens att det påverkar vad som synliggörs och när man valt att utgå från ett perspektiv 
så begränsas också det man ser. Emilsson använder uttrycket att man genom att byta till olika 
”glasögon” kan se utifrån olika perspektiv på det man önskar studera. När man byter 
”glasögon” så byter man också perspektiv och ser med nya ögon på saker och ting och 
upptäcker förhoppningsvis något nytt. Karlsson (2014) skriver att när man valt perspektiv får 
man tillgång till begrepp som används till att beskriva och fokusera på forskningsobjektet än 
mer. Begreppen är abstrakta idéer som inte fysiskt existerar och som våra sinnen inte 
uppfattar, men begreppen får existens när man beskriver något som våra sinnen upplevt.  
 
De begrepp som valts ut som teoretiska utgångspunkter i undersökningen är inflytande och 
samspel och det är ett relationellt perspektiv som jag valt att se undersökningen utifrån.  
 
 

Inflytande 
I läroplanen för förskolan har barns inflytande ett eget kapitel och det står att läsa att det är i 
förskolan som grunden ska läggas till att barnen ska ges möjlighet att lära vad demokrati är 
för något. Barnens behov och intressen ska vara grunden till planeringen av verksamheten och 
hur man utformar miljön. Arbetslaget ska jobba utifrån att varje barns åsikter och 
uppfattningar respekteras och att flickor och pojkar ges lika möjligheter till inflytande och 
utrymme i verksamheten. Att alla barn får en reellt inflytande på förskolans verksamhet, dess 
innehåll och arbetssätt är förskollärarens ansvar (Skolverket, 2010). Arnérs (2009) tolkning av 
begreppet inflytande är att på ett påtagligt sätt ska barnen i förskolan få möjlighet att påverka 
sin tillvaro där. Som lärare i förskolan har den vuxne makten att styra om barnens röster ska 
höras eller inte. Begreppet inflytande innebär då att förskolans innehåll ska utgå från de 
erfarenheter, idéer och initiativ som barnen kommer med. Som lärare måste man vara beredd 
att tänka om i planeringen för att se utifrån barns perspektiv. Ordet delaktighet som ofta är 
synonymt med ordet inflytande, men Arnér menar att delaktighet innebär att ta del av något 
som någon annan redan bestämt och då är inte detta att ha inflytande. Åberg & Lenz Taguchi 
(2005) skriver också om inflytande och att den pedagogiska verksamheten vilar på 
demokratins grund. Som pedagog har man ansvar att observera barnen, vad de gör och på så 
sätt blir barnen delaktiga i att forma miljön i förskolan. För detta krävs att man som pedagog 
lyssnar medvetet på barnen, ”hörstyrka” är något som man som vuxen måste bli bättre på och 
det betyder att man ska lyssna på barnens tankar. ”Hörstyrka” är ett ord som ett barn 
presenterade och som Åberg & Lenz Taguchi menar behövs för att skapa en förskola som 
bygger på ett demokratiskt förhållningssätt. Den bild av barnet, den barnsyn man har är den 
man bygger den pedagogiska verksamheten på och för att vara en medforskande pedagog så 
måste man ha lust och vilja att ge barnen inflytande och lära nytt tillsammans med dem enligt 
Åberg & Lenz Taguchi.  
 
Johannesen & Sandvik (2009) menar att när det gäller de yngsta barnens delaktighet och 
inflytande så är det än svårare att man ska ”höra” vad de vill när deras språk kanske inte är 
verbalt, utan bara kroppsligt. Vuxna har alltid en maktposition gentemot barnen och det är hur 
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de vuxna möter och ser på barnen som påverkar om de ges möjlighet till att ha inflytande och 
vara delaktiga. Johannesen & Sandvik menar att pedagogerna ska tillåta sig vara mindre 
ledande och mer frågande i mötet med barnen. Barnen ska betraktas som likvärdiga 
medmänniskor och ha rätt till delaktighet och inflytande. Men det krävs att den vuxne vågar 
släppa taget, men inte ansvaret och förstå att varje möte med barn är unikt. De vuxna måste 
våga sätta sig själva ur spel och möta dagen på förskolan med öppna ögon. Verksamheten i 
förskolan ska präglas av att man sätter barnets fokus, intentioner och känslor i första hand och 
att man lyssnar in barnet och är intresserad av att dela detta med barnet. Men en förutsättning 
är att det finns utrymme och tid till detta och man måste anstränga sig för att förstå vad barnen 
tycker och tänker. Johannesen & Sandvik menar att barn redan är fullvärdiga medlemmar i det 
demokratiska samhället och genom delaktighet och inflytande ska även barn under tre år ha 
stor möjlighet till att påverka. 
 
Begreppet och ordet inflytande är något som min undersökning har som själva kärnan och 
utgångspunkt i hela arbetet. Eftersom det är mitt uppdrag som blivande förskollärare att 
barnen ska ges möjlighet till inflytande är detta något som är ett viktigt område att belysa och 
se närmare på. Jag kommer att använda mig av Arnér (2009), Johannesen & Sandvik (2009) 
och Åberg & Lenz Taguchi (2005) tankar om hur man som pedagog ska ge toddlarna 
möjlighet till inflytande i min undersökning.  
 
 

Samspel 
Samspel är ett begrepp som är relevant till undersökningens syfte. Hur förskollärarna 
samspelar tillsammans med barnen så att toddlarnas inflytande gynnas är viktiga delar för att 
få svar på frågeställningarna i min undersökning. 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) ser på samspelet som sker i förskolan mellan lärare 
och barn att de tillsammans utforskar och lär av varandra. Barn måste ges möjligheter till att 
själva och tillsammans med andra människor få utforska, lösa problem, få mening och 
sammanhang. Genom att utmanas och få möta variation och mångfald av idéer så ska barnen 
få möjlighet att utveckla sin kompetens och sin identitet. Som lärare har man ansvar att alla 
barn i förskolan ska ges många tillfällen till att utveckla detta menar Pramling Samuelsson & 
Sheridan. Johansson (2004) beskriver olika pedagogiska atmosfärer som kan råda i förskolan, 
och om man vill få till en samspelande atmosfär så måste man som pedagog vara lyhörd för 
barnen, vara närvarande i deras livsvärldar och vara avspänd till överträdelse av gränser. 
Kännetecken på en samspelande atmosfär är att den är interaktiv och i denna strävar man mot 
ett ömsesidigt möte. Stämningen i denna atmosfär skriver Johansson präglas av uppmuntran, 
acceptans och att ha närvaro och ett stort engagemang i barnens värld. I denna värld vill den 
vuxna möta, vara nära och försöka förstå vad barnen vill och vilka deras intressen är. Den 
vuxna kan på så sätt vara lyhörd och bli ett språkrör och hjälpa barnen att uttrycka vad de 
menar. Om man väljer att se på barn som medmänniskor så ska de ges stort utrymme för 
inflytande med hjälp av vuxna och ska ses som vilka personer som helst med erfarenheter och 
förmågor. En annan form av atmosfär som Johansson beskriver är instabil atmosfär, i den 
växlar pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Ibland är det närhet och värme till 
barnen och i andra stunden är samma pedagog distanserad och tillrättavisar barnen. 
Kontrollerande atmosfär är ytterligare en atmosfär och den karakteriseras av ett strukturerat 
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arbetssätt där barnen är stark styrda ur ett vuxenperspektiv och ett kontrollerat lågmält 
samspel sker. 
 
Utifrån Johansson (2004) beskrivningar om atmosfärer så kommer jag att se närmare på hur 
förskollärarna beskriver att de samspelar tillsammans med toddlarna och i vilken atmosfär de 
befinner sig i. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) tankar om samspel, där barn och 
pedagoger utforskar och lär av varandra är den utgångspunkt som jag har när det handlar om 
samspel i förskolan och som jag ser på undersökningen utifrån. 
 
 

Ett relationellt perspektiv  
Den teori som jag valt att använda som teoretiskt perspektiv i undersökningen är ett 
relationellt synsätt. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2003) så är det detta teoretiska 
perspektiv som läroplanen för förskolan bygger på och där kunskap ses som om det är en 
relation mellan människan och världen hon lever i. Detta innebär att man måste ha som 
bakgrund den värld som barnen befinner sig att den påverkar hur barnet agerar, det vill säga 
hur det tänker och handlar. Redan från födseln börjar processen hos barnet att erövra sin 
omvärld och få den begriplig, bli kompetent till att leva i denna och att processen givetvis ska 
fortgå även i förskolan. Barn lär med hela kroppen och kunskap och lärande är en del av 
barnets personlighet. Det innebär att som barn ska man inte bara veta hur något är utan också 
ha möjlighet att själv söka information, tolka, bearbeta och värdera det som kommer fram.  
 
Jag har valt att ha detta perspektiv som utgångspunkt eftersom det är det som Skolverkets 
(2010) läroplan för förskolan utgår ifrån och som förskollärare har man som uppdrag att följa 
det som står i läroplanen. Utifrån det relationella perspektivet kommer jag att analysera 
resultatet som framkommer i undersökningen.  



 

12 
 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Här presenteras vilken metod som användes till undersökningen och hur den genomfördes. 
Vidare berättas om hur urvalet av förskollärare som deltog i undersökningen gjordes och en 
presentation av respondenterna ges under fiktiva namn. Vilka etiska ställningstaganden som 
gjorts, hur bearbetningen av datamaterialet som samlats in gått till och om reliabilitet och 
validitet i undersökningen. 
 
 

Metodval  
Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) kan man se metoder som en sorts redskap som 
man använder sig av för att besvara sina frågeställningar. Backman (2008) menar att man ska 
välja en metod som gör att man får information och data som är relevant till just de 
frågeställningar som undersökningen önskar besvara. Enligt Bryman (2011) så är intervjun 
som metod attraktiv för den flexibilitet som den rymmer. Om syftet är att få fylliga och 
detaljerade svar så är kvalitativa intervjuer ett val där man kan vara flexibel och följa 
riktningen som intervjupersonernas svar går i. Man kan på så sätt lägga fokus på viktiga 
frågor som kommer upp under intervjuerna. En typ av kvalitativ intervju är semistrukturerad 
intervju där forskaren har en intervjuguide över specifika teman som ska beröras. I stort ställs 
frågorna i den ursprungliga ordningen men kan ändras och ytterligare frågor som inte ingår 
men som anknyter till något som sagts kan ställas. 
 
Utifrån syftet och frågeställningarna och att undersökningen ska ses utifrån 
förskollärarperspektiv så har jag valt att använda semistrukturerad intervju som 
undersökningsform och metod. Detta för att få utförliga svar, ha möjlighet att ställa 
följdfrågor och även att ställa om frågan om det behövs. Intervjuerna genomfördes enskilt 
med de förskollärare som valts ut för att delta i undersökningen och skedde ute på 
förskolorna. Till hjälp för att få svar på frågeställningarna används en intervjuguide (bilaga 3) 
med frågor relevanta till syftet. Enligt Bryman (2011) så kan en intervjuguide även vara en 
minneslista över området som ska täckas in. Det viktiga är att få information och även att vara 
flexibel som intervjuare.  
 
 

Urval 
Eftersom syftet med undersökningen handlade om de yngsta barnen på 1-2 år, de så kallade 
toddlarna och deras inflytande i förskolan så var det av intresse att få förskollärare som 
arbetade med de här åldrarna att delta i undersökningen. Att valet föll på förskollärare handlar 
om att utifrån frågeställningarna så var det deras svar som var intressanta och väsentliga till 
undersökningen. Till de semistrukturerade intervjuerna hade jag tänkt att sex förskollärare 
skulle vara ett bra urval för undersökningen och vad som tidsmässigt skulle hinnas med. Efter 
förskolechefens godkännande så besökte jag olika förskolor med de åldersindelningar som var 
relevanta till undersökningen för att se om det fanns förskollärare som ville delta och det var 
inga problem med att finna deltagare. De sex förskollärarna som tackade ja till att delta i 
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undersökningen arbetade på fyra olika kommunala förskolor i en mindre kommun som har ett 
förskole område. Fyra av dessa förskollärare var verksamma på avdelningar med 
åldersindelningen 1-3 år och de andra två förskollärarna arbetade på avdelningar med 
åldersindelningen 1-5 år, ingen av förskollärarna arbetade på samma avdelning. Eftersom 
undersökningen handlar om toddlare så var det förskollärare som arbetar med denna ålder 
som var intressanta att få som deltagare i undersökningen. Det var också ett medvetet val att 
ha med olika åldersindelningar på barngrupper detta för att se om det har någon betydelse för 
toddlarna och deras möjligheter till inflytande i gruppen. Att förskollärarna representerade 
olika förskolor och att ingen av förskollärarna arbetade tillsammans var ett val som gjordes 
för att så stor variation och spridning som möjligt på svaren i undersökningen. När 
intervjuguiden (bilaga 3) gjordes så skrevs intervjufrågor som jag tyckte var relevanta till 
syftet och frågeställningarna i undersökningen och att förskollärarnas olika erfarenheter skulle 
ges möjlighet att framgå i svaren. I undersökningen spelades intervjuerna in för att 
förskollärarnas erfarenheter skulle komma fram så tydligt som möjligt och detta på grund av 
att det då gavs tillfälle att spela upp svaren igen för att få transkriberingen av svaren så 
korrekta som möjligt. 
 
 

Respondenterna 
Här presenteras de sex respondenterna som deltog i mina semistrukturerade intervjuer och 
namnen är fingerade. 
 
Elsa har arbetat som förskollärare i cirka tio år. Hon har jobbat på flera olika arbetsplatser, 
med olika åldersindelningar och är nu verksam på en 1-3 års avdelning. Viola har varit 
förskollärare i över tjugo år och arbetat på två olika förskolor. Hon arbetade med barn i ålder 
3-5 år under några år men den större delen av tiden med små barn, alltså åldersindelning 1-3 
år. Hanna är en förskollärare som också arbetat i över tjugo år. Hon arbetar nu på en 1-3 års 
avdelning men har varit på många olika arbetsplatser och arbetat med barn i olika 
åldersindelningar. Sofia har varit utbildad förskollärare i ungefär tio år men före det har hon 
också arbetat inom förskolans värld. Hon har arbetat med olika åldersindelningar på barnen 
och är för närvarande på en 1-5 års avdelning. Ella har arbetat som förskollärare en kortare tid 
och arbetar nu på en 1-3 års avdelning. Ida har arbetat i cirka tio år som förskollärare och varit 
på tre olika arbetsplatser under dessa år. Den största delen av tiden har hon arbetat med 
åldersindelning 1-5 år och det är med den åldersindelningen hon jobbar idag.  
 
 

Genomförande 
Med syftet och frågeställningarna i fokus och efter att ha läst på om tidigare forskning och 
litteratur inom området så skrevs en intervjuguide (bilaga 3) med femton frågor som var i 
relation till undersökningens syfte. När denna var gjord kontaktades förskolechefen i området 
via telefon. Där berättade jag om mig, min undersökning, vad syftet med denna var och att det 
var förskollärare som jag önskade att intervjua. Förskolechefen gav muntligt sitt samtycke till 
undersökningen under förutsättning att få tillgång till intervjuguiden (bilaga 3) med 
frågeställningarna innan undersökningen började. Till undersökningen skrevs också ett 
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missivbrev (bilaga 1) och ett samtyckesbrev (bilaga 2) som tillsammans med intervjuguiden 
(bilaga 3) skickades in till min handledare för godkännande och efter detta via mail till 
förskolechefen. Därefter gick jag ut på förskolorna för att få förskollärare att ställa upp och 
vilja delta i undersökningen och som samtidigt stämde in på urvalet med att de arbetade med 
toddlare ute i verksamheten. På fyra olika förskolor så fann jag sex förskollärare som var 
villiga att delta i undersökningen och som stämde in på urvalet. 
 
Fler förskollärare ville delta i undersökningen och de fick vara reserv om något skulle hända 
eller om någon skulle ångra sig. Till de berörda förskollärarna delades missivbrevet (bilaga 1) 
ut och de informerades vad syftet med undersökningen var. Samtidigt berättades att de skulle 
bli intervjuade, inspelade och att detta skulle ske enskilt och beräknades ta 30-45 minuter att 
genomföra. De informerades också muntligt och inte bara i missivbrevet (bilaga 1) om att de 
hade möjlighet att ångra sig och säga nej till undersökningen när som helst detta även efter att 
intervjun påbörjats. Tider gjordes upp som passade dem och verksamheten och de planerades 
in under en och samma vecka. I god tid var jag ute på förskolorna med mitt material och ofta 
användes ett reflektions rum till intervjuerna. Först tackades förskollärarna för att de ville 
delta i undersökningen och tillfrågades om de hade ångrat sig till att delta. Efter detta fick de 
skriva på och underteckna samtyckesblanketten (bilaga 2) med namn och datum. Jag berättade 
att intervjun spelades in på dator och mobiltelefon och jag hade med anteckningsblock och 
penna ifall om någon inte ville bli inspelad, men så var inte fallet. Mobiltelefonen var med 
som extra säkerhet, ifall något skulle hända med datorn. Intervjun påbörjades och frågorna 
utifrån intervjuguiden (bilaga 3) ställdes. Förskollärarna hade inte fått frågorna i förväg detta 
eftersom deras tankar och åsikter skulle vara spontana. Vissa frågor fick tas om eller att 
följdfrågor fick ställas för att jag skulle få svar på alla frågeställningar i intervjuguiden (bilaga 
3).  
 
 

Bearbetning av intervjuerna 
När intervjuerna var klara började arbetet med att transkribera dem och få fram vad som sagts. 
Intervjuerna spelades upp, spelades tillbaka och skrevs ner ordagrant utifrån det som sagts och 
detta tog många timmar att göra. Arbetet med detta påbörjades direkt efter att intervjuerna var 
klara men ibland blev det inte klart innan det var dags för nästa intervju. Transkriberingen 
skrevs in direkt i datorn med fiktiva namn på förskollärarna, namn eller andra kännetecken på 
förskolorna ändrades också därefter skrevs intervjuerna ut i pappersform. Utifrån syftet och 
frågeställningarna om toddlarna och deras inflytande i förskolan började arbetet med att 
sammanställa frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) som respondenterna besvarats. Till hjälp för 
sammanställningen användes överstrykningspennor i olika färger. Till sist så valdes vissa 
förskollärares ord ut till att presenteras som blockcitat i texten och detta görs med kursivstil. 
Svar som inte handlade om barns inflytande utom om något annat och inte var relevanta för 
syftet och frågeställningarna har valts bort och presenteras inte i texten.  
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Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) menar att för att få en bild av kvaliteten i en undersökning så är reliabilitet och 
validitet viktiga kriterier. Det ordet reliabilitet betyder är hur följdriktningen, 
överensstämmelsen och pålitligheten är på ett begrepp. Med validitet menas om de indikatorer 
som utformats för att mäta ett begrepp verkligen mäter just detta.  
 
För att reliabiliteten och validiteten ska vara så hög som möjligt har jag valt att använda mig 
av semistrukturerad intervju i undersökningen. Detta för att ha möjlighet att ändra eller ta om 
frågan om respondenten eller jag missförstår något. I intervjuformen ges det också möjlighet 
till att ställa följdfrågor så att man verkligen får svar utifrån syftet och frågeställningarna i 
undersökningen. Att välja att spela in intervjuerna istället för att skriva ner och anteckna har 
inneburit att det funnits möjlighet att spela tillbaka och lyssna om för att allt ska kunna skrivas 
ner ordagrant. I urvalet av förskollärarna som deltog i undersökningen var det ett medvetet val 
att de hade arbetat olika länge som förskollärare och detta för att få ut så mycket som möjligt 
av svaren på grund av att de har olika erfarenheter. Att de arbetade på fyra olika förskolor och 
inte på samma avdelning och med olika åldersindelningar var något som ökade på 
trovärdigheten av svaren genom att få så stor spridning som möjligt i undersökningen. Under 
intervjuerna lät jag respondenterna prata på, inte avbryta i onödan och att inte heller lägga in 
egna värderingar under samtalet. För att intervjun skulle bli så bra som möjligt fick 
respondenterna själva välja tider och platser som passade dem och verksamheten.  
 
 

Etiska överväganden 
Samtidigt som man ska utföra god kvalitativ forskning utifrån ett viktigt syfte så ska samtidigt 
de personer som deltar i denna forskning skyddas (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) så är det fyra allmänna huvudkrav när det gäller 
individskyddet som ska följas. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningen, vilken dess 
uppgift är, vilka villkor som gäller och att de som deltar har rätt till att avbryta 
undersökningen när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). När förskollärarna tillfrågades om de 
ville delta i undersökningen så informerades de om syftet med denna och att de hade rätt att 
välja att inte delta i undersökningen. Även om de tackat ja till intervjun så kunde de ringa och 
avböja sitt deltagande. Förskollärarna informerades även att de hade möjlighet att avbryta 
intervjun också när den väl hade påbörjats. Information om detta var även med i missivbrevet 
(bilaga 1) som de fick utdelat till sig personligen när de valt att delta i undersökningen och där 
även mitt telefonnummer fanns med.  
 
Samtyckeskravet betyder att den som deltar i en undersökning bestämmer själv över sin 
medverkan och att forskaren ska ha deras samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). I 
samtyckesblanketten (bilaga 2) som de fick skriva på före intervjun så stod det att de 
samtyckte till att delta i undersökningen som skedde och att de gav sitt medgivande till detta 
genom att underteckna med namn och datum.  
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personer som deltar i en undersökning ska 
förvaras på ett sätt så att ingen obehörig får tillgång uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Att 
identiteten på personerna som deltog i undersökningen kommer att skyddas och att namn på 
förskolor och personuppgifter inte kommer att avslöjas stod med i missivbrevet (bilaga 1). I 
samtyckesblanketten (bilaga 2) stod det också att identiteten skyddas och att inga obehöriga 
kan ta del av uppgifterna. I transkriberingen ändrades namnen på respondenterna till fiktiva 
namn och datorn med materialet är lösenordskyddad, så även mobiltelefonen. 
 
Nyttjandekravet är att de uppgifter som samlats in bara får användas till forskningsändamål 
och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). I samtyckesblanketten (bilaga 2) fanns det 
information om att det som kom fram under intervju undersökningen endast användes till mitt 
examensarbete och inte till något annat. 
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5. Resultat och analys  

 
I kapitel fem presenteras vad respondenterna svarat på i de olika frågorna utifrån 
intervjuguiden (bilaga 3) angående toddlarna och deras inflytande i förskolan. Därefter sker 
en sammanställning av det viktigaste som framkommit i intervjuerna utifrån undersökningens 
syfte och frågeställningar. Här presenteras olika teman utifrån resultatet i undersökningen 
med förskollärarna. Här benämns toddlarna som de yngsta barnen utifrån frågorna som 
ställdes till respondenterna där ordet toddlare inte används.  
 
 

Olika innebörder av ordet inflytande 
 

När jag tänker på inflytande och barn, då tänker jag på att jag ska se 
vad barnen är intresserade av och det ska jag plocka in i barnens 
vardag så att deras intressen kommer till gagn (Intervju, Hanna, 
2015). 

 
Delaktighet är ett ord som flera av respondenterna förknippar med ordet inflytande. Två av 
respondenterna nämner ordet demokrati och Ella säger att i läroplanen för förskolan står det 
att förskolan vilar på demokratins grund och att alla människor har lika värde. Alla 
respondenterna är eniga om att inflytande handlar om att barnen ska ha möjlighet till att kunna 
påverka sin dag på förskolan. Ida nämner att barnen inte ska bli styrda. Elsa tycker att barnen 
ska bli lyssnade på och att de får säga sin röst. Sofia tar upp att barnen ska få ha mycket 
åsikter om vad de vill göra och att pedagogerna ska ta del av vad de tycker. Är det något 
speciellt som barnen vill så menar Sofia att man som pedagog då får fundera på om detta kan 
göras nu eller om barnen måste vänta. Viola tycker att inflytande också handlar om att se och 
ta hänsyn till barnens olika behov.  
 
 

Toddlarnas inflytande i förskolan 
 

Vad vi ska ha för oss här på förskolan under dagarna, barnen visar 
vad vi ska lägga fokus på om vi har tolkat dem rätt. Det vet man inte, 
men det brukar märkas tydligt på barnen om man inte tolkat rätt 
(Intervju, Viola, 2015). 

 
Alla respondenter tycker att barnen ska ha möjlighet att göra det de vill hålla på med utifrån 
deras intressen. Ella nämner ordet trygghet och med det menar hon att barnen först måste 
känna sig trygga, innan de vågar ta för sig och visa vad de tycker är roligt att göra. Ella talar 
om att när det handlar om de yngsta barnen så måste de ha möjlighet att även ha inflytande 
över sömn. Att barnen får sova när de har behov av det och att det utifrån barnen också 
handlar om att kunna påverka vart man vilar. Man lyssnar in barnen och ser att vissa barn 
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sover bäst på madrass tillsammans med andra medan andra barn mår bäst att sova enskilt i en 
kärra.  
 

De ska ha inflytande över vad de ska göra här på förskolan givetvis, 
vad de är intresserade av att göra, de kanske inte alltid kan säga vad 
de vill, men de kommer, visar och hämtar mig (Intervju, Sofia, 2015). 

 
Som exempel på detta säger Sofia att barnen kommer fram med en figur eller ett djur och då 
kan man som pedagog sjunga en sång om detta. Svar som kommer från alla respondenter i 
denna fråga är att det gäller att vara lyhörd, lyssna in vad barnen är intresserade av och spinna 
vidare på detta. Elsa berättar om att det handlar om att man som pedagog ska vara 
uppmärksam och se barnens behov. Många av de yngsta barnen kan inte prata än säger Hanna 
och då får man tyda och läsa av kroppsspråket istället. Hanna tycker att man får ta hjälp av 
föräldrarna för att ta reda på mer om de yngsta barnen och vad deras intressen är. 
 
 

Olika hinder för toddlarnas inflytande 
 

Sådana bas saker som kläder, när man ska gå ut, det vill jag gärna 
styra, vad de tar på sig, om det är blött, plaskigt eller kallt så vill jag 
styra över det (Intervju, Ida, 2015). 

 
Kläder för utevistelse är något som kommer upp hos flera respondenter. Viola säger att en sko 
på fel fot gör väl inget men är det tio minus grader ute så vill hon bestämma vad barnen ska 
ha för kläder på sig. Det är också ett säkerhetstänk, man har ett ansvar gentemot föräldrarna 
också menar Viola. Att välja när man ska äta mat eller inte är också något som kommer upp 
från flera respondenter. De menar att mattiderna är något som barnen och även pedagogerna 
inte styr över. Det gäller även andra fasta aktiviteter säger Sofia, där barnen inte kan styra. 
Ute och innevistelse är också en aspekt som kommer upp, flera respondenter menar att barnen 
ibland inte har någon möjlighet att välja om de vill gå ut eller inte. Vi har inte personal så det 
räcker till ibland säger Elsa. Ella nämner att när barnen bråkar med varandra så får man 
kanske som pedagog vara med och styra upp en sådan situation.  
 

Hindret skulle i så fall vara att de som har ett talat språk tar över. Att 
man som pedagog inte är uppmärksam att se dem, det är nog de 
yngstas svaghet. Barnen som inte har ett talat språk, dem måste man 
se på ett helt annat sätt (Intervju, Hanna, 2015). 

 
Hanna tar upp två olika aspekter som kommer fram hos flera respondenter. De yngsta barnen 
har inte ett verbalt språk är en av aspekterna. Den andra är att pedagogerna själva är ett hinder 
förklarar Sofia och säger att lyssnar vi inte tillräckligt på barnen, är inte öppna nog och 
närvarande tillsammans med dem så är det vi som är ett hinder. Att miljön inte är anpassad 
efter de yngsta är också ett hinder menar Ida och att man som pedagog då får säga nej, gör 
inte så till barnen, så bromsas de istället för att lyftas. Viola nämner också säkerheten som ett 
hinder för de yngsta och att man inte kan ha allt material framme till barnen. Att man inte 
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räcker till som pedagog ibland, säkerheten måste gå först. Elsa nämner också att brist på 
personal är ett hinder som gör att man ibland inte hinner se barnens behov.  
 
 

Skillnader på inflytande för toddlarna 
 

De äldre kan oftast uttrycka sig mer verbalt, vad de känner, tycker och 
vill. De små barnen får man mer känna in och se på kroppsspråket 
(Intervju, Ida, 2015). 

 
Att de yngsta barnen kanske inte har ett verbalt språk är vad fem av sex respondenter svarade 
när det gäller skillnaden mot äldre barn. De äldre barnen har en fördel av att de har ett talat 
språk och de yngsta barnen får man mer läsa av på kroppen. Sofia däremot tycker inte att det 
är någon skillnad utan menar att det mer handlar om personligheten hos barnen. Elsa nämner 
en annan skillnad vilken är att de yngsta barnen måste ha ständig tillsyn och att de äldre 
barnen har möjlighet att agera mer på egen hand. 
 

Man försöker att det ska vara jämlikt men vissa barn tar mer plats och 
tar för sig mer. Då får man som pedagog lyfta dem som inte gör det så 
att de också får en chans att hävda sin röst, man får försöka att 
bevaka deras intressen om de själva inte gör det (Intervju, Viola, 
2015).  

 
Ida svarade att hon hoppas att det inte finns någon skillnad på barnens inflytande men säger 
samtidigt att tittar man efter så finns det nog. Annars så svarar de andra respondenterna att det 
finns skillnader. Alla människor är olika säger Ella och detta gäller även barnen. Hon nämner 
att på en småbarnsavdelning så kan barnen som fått det verbala språket tidigt ha ett försprång 
gentemot de andra barnen som inte har det verbala språket. Sofia poängterar personligheten 
som den stora skillnaden och att det är pedagogens ansvar att se till att alla barn får lika 
mycket inflytande men säger samtidigt att det inte är lätt. Hanna menar att det finns risk att 
vissa barn blir bortglömda, de barnen som inte hörs och syns.  
 

Nej, jag tycker inte att det är någon större skillnad. För vi ser inte 
pojkar och flickor på det viset längre (Intervju, Elsa, 2015). 

 
Alla respondenter är eniga om att de inte behandlar flickor och pojkar olika. Ella säger att 
utifrån den barnsyn hon har, så behandlas alla barn lika och att de ska ha samma möjligheter i 
förskolan. Sofia poängterar att det handlar om hur barnen är som personer och har inget med 
genus att göra. Hanna jämför hur det var förr och säger att vi är duktigare idag på att se 
flickorna. Det är mer jämlikt idag för vi är mer öppna med att pojkar oftast tar över säger 
Hanna. Idag är vi duktigare på att se detta och Hanna tycker att vi idag jobbar utifrån att 
flickor och pojkar behandlas lika. 
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Toddlarnas inflytande på avdelningen och miljöns 
påverkan  

 
I den dagliga verksamheten lägger man grunden med växande ansvar 
och intressen hos barnen och på sikt ska de aktivt delta i 
samhällslivet. Genom trygghet, inspiration och fantasi kommer sen 
leken. I leken finns det mesta, den är enormt viktig och vi ska försöka 
stärka varje barn. Deras medkänsla, inlevelse, omsorg och empati och 
då vill man tro att det blir väldigt bra av detta (Intervju, Ella, 2015). 

 
Att fånga upp, lyssna och se vad barnen behöver kommer fram i svaren från alla respondenter. 
Vi ser barnens behov och frågar inte alltid vad de vill säger Elsa. Vi försöker läsa av vad de är 
intresserade av och vad de behöver, barnen är duktiga på att hämta oss pedagoger och peka på 
vad de vill göra. Hanna tycker inte att de arbetar på något specifikt sätt med de yngsta barnen 
på avdelningen utan att barnen behandlas lika oberoende ålder. Sofia berättar att de har gjort 
iordning en småbarns del hos dem där det finns leksaker, material och möbler anpassat för de 
yngsta barnen i gruppen. Dela upp barnen i mindre grupper är också något som Sofia nämner 
att de gör ibland med de yngsta barnen. 
 

Miljön här hos oss ändrar vi väldigt ofta och flyttar runt när vi ser att 
det inte fungerar på ett ställe eller inte används. Då plockar vi bort 
och möblerar om och flyttar så att det verkligen ska passa barnen. 
När deras intressen byts så plockar vi bort och ser till att något annat 
kommer in. Om något rum inte används, då kanske vi flyttar ut 
leksakerna och äter i det rummet för att använda miljön på bästa sätt 
(Intervju, Hanna, 2015). 

 
Att miljön ändras efter barnen, deras lekar och intressen berättar också Elsa om. Viola tycker 
att miljön ska vara lockande där barnen kan göra egna val. Vi har jobbat mycket med att flytta 
ner material så att barnen inte behöver ha vår hjälp till allt vad de vill göra säger Viola. Vi har 
satsat på lite större mötesplatser för barnen, de små vill gärna vara tillsammans där det händer 
saker. Materialet är viktigt, det ska vara lockande, stimulerande och inbjuda till lek menar 
Viola. På vår förskola har vi också gemensamt material att tillgå och det fungerar som en 
bank med material att hämta in, bilder finns uppsatta på vad det finns för material att välja på 
där berättar Viola. Att materialet ska finnas i barnens nivå berättar alla respondenter om. Men 
här finns det en säkerhets aspekt som alla respondenter påtalar. Sofia förklarar att de har sätt 
lock på burkar detta för att materialet då finns kvar i barnens nivå men att de behöver ha hjälp 
av en pedagog för att använda detta. Det här gäller små saker som de kan stoppa i munnen 
förklarar Sofia. Hanna berättar om att saxar och små saker står lite högre upp i hyllorna och 
detta endast är utifrån säkerhetssynpunkt. Ella berättar att de tittat efter gifter i plast och ska ta 
bort lekmaterial som inte är bra för barnen. Flera av respondenterna nämner också att 
möblerna ska vara låga och anpassade efter barnens storlek. Undantaget är matborden och 
stolarna till barnen där. Viola berättar att pedagogerna använder sig av rullpallar att sitta på i 
verksamheten vilket fungerar väldigt bra och har underlättat deras arbetsmiljö.  
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När det gäller utemiljön så säger flera av respondenterna att det finns regler och bestämmelser 
om lekmaterialet och att de ska vara godkänt. Två av respondenterna berättar att tidigare så 
kunde man bygga olika saker själva eller tillsammans med föräldrarna. Detta går inte längre 
att göra och material har blivit borttaget. Utemiljön är torftig, vi vill att den ska vara i barnens 
nivå med sådant som de tycker är roligt berättar Hanna. Samtidigt nämner hon att säkerheten 
när det gäller de yngsta barnen är viktig och detta gäller även ute. Sofias åsikter är att 
utemiljön ska vara lite mer lik innemiljön och berättar om att barnen får ta med material ut. 
Det kan vara rit material, så som papper och pennor, dockor, bygg och konstruktionsmaterial 
som plockas med ut. Viola nämner också detta med att ta ut material, stafflier med vattenfärg 
och böcker är exempel på vad som används ute på hennes förskola. 
 
 

Fortbildning och förändring på synen om toddlarnas 
inflytande  

 
Barnen har väl alltid haft inflytande under alla år men har nu blivit 
mer tydligt markerat efter den nya läroplanen. Att barnen ska ha 
rejält inflytande över sin dag och att man ska jobba efter barnens 
behov. Förr var det så att man planerade att jobba med ekorrar vecka 
18 och det fanns inget barn som var intresserad av ekorrar vecka 18. 
Det var de kanske vecka 7 men då skulle man inte jobba med ekorrar. 
Nu har det blivit mer spännande att jobba och det är ett väldigt 
spännande arbetssätt som man inte riktigt vet vart det tar vägen 
(Intervju, Viola, 2015).  

 
Viola tycker att det har skett en stor förändring när det gäller barns inflytande i förskolan 
under de år som hon har jobbat. Hon menar att idag så väljer barnen utifrån intresse, vad de 
vill göra. Förr så skulle alla barn göra exempelvis ett visst pyssel. Nu gör barnen det de tycker 
är roligt och ibland smittar det av sig och andra barn blir intresserade. Viola säger att man 
idag ser barnen som medmänniskor med kompetens som själva kan avgöra om de vill smaka 
på en viss sorts mat eller inte. Tidigare menar Viola att alla barn skulle smaka på allt vid varje 
måltid. Det är fler respondenter som ger liknande exempel på att det skett förändringar i 
tänket angående barns inflytande. Ella däremot har bara arbetat en kortare tid och har inte 
något att säga i frågan. Ida tar upp det här med att material förr stod högt upp i hyllor och att 
barnen måste be om hjälp för att få tag i saker. Där har det förändrats väldigt mycket, de 
yngsta barnen kan bara de får chansen att prova menar Ida. Hanna tar upp att det ett tag var så 
att man som pedagog skulle säga ja till barnen oavsett vad de ville göra och aldrig ett nej. 
Men det är inte riktigt det som inflytande handlar om tycker Hanna. Viola talar också om ja 
eller nej och menar att man nu tänker efter och inte bara reflexmässigt säger nej till barnen på 
ren rutin. Detta är en förändring som skett under åren, när det har blivit mer aktuellt med 
barns inflytande säger Viola. 
 

Vi har jobbat mycket med fortbildning under de senaste åren. Detta 
sedan det blev mer aktuellt med barns inflytande i läroplanen 
(Intervju, Viola, 2015). 
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Att böcker har lästs till arbetsplatsträffar är det flera av respondenterna som tar upp. Det har 
även förekommit föreläsning i ämnet nämner Hanna. Elsa som jobbat en kort tid har inte 
deltagit i något av detta. Sofia som arbetar efter ett speciellt arbetssätt har varit på kurser som 
handlat mycket om barns inflytande. 
 

Ja, det gör vi mycket utifrån miljön och hur vi som pedagoger är, vad 
man tillåter eller inte tillåter. Vad barnen får göra, vad de ska 
bestämma, bestämma var fel ord men vad barnen ska ha inflytande 
över (Intervju, Ida, 2015). 

 
Alla respondenter säger att de diskuterar barnen och deras inflytande på reflektioner. Ella 
säger att de kanske inte använder ordet inflytande men att de pratar allmänt och då är det med 
i bilden ändå. Sofia menar att det är inte bara de yngsta barnen det handlar om när det gäller 
inflytande. Inflytande är lika viktigt om man är liten eller stor och man ska ha lika mycket 
plats, oavsett ålder tycker Sofia. Hanna berättar att på varje reflektion så diskuteras det utifrån 
läroplanen och att de jobbar med en samsyn om barns inflytande på avdelningen.  
 
 

Utveckling när det gäller toddlarnas inflytande 
 

Det finns alltid grejer att utveckla och att lära nytt. Jag tror att det är 
bra att gå kurser för att få ett nytt tänk. Det är viktigt att hålla sig 
informerad om olika saker sedan får man ta ställning till om man 
tycker eller inte tycker så (Intervju, Ella, 2015).  

 
Det var flera av respondenterna som sa att man ska följa med i utvecklingen och att ständigt 
föra diskussioner. I det stora hela var alla respondenter nöjda mer hur arbetet ser ut idag och 
hade inget speciellt som de ville utveckla. Några tankar kom upp och det var att ge barnen 
mer första hands erfarenheter och att de ska få uppleva olika spännande saker detta berättar 
Viola om. Ida kom med en framtidsversion där hon skulle vilja arbeta mer åldersindelat än 
idag. Hon pratade om att dela in barnen in i exempelvis en 1-2 års avdelning och en 3-4 års 
avdelning. Det skulle vara avdelningar med anpassade miljöer utifrån ålder där sedan barnen 
stegvis växer in i dem. 
 
 

Sammanfattning  
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur toddlares inflytande i förskolan ser ut 
utifrån förskollärarperspektiv. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) var till hjälp för att besvara 
de två frågeställningarna i undersökningen. Det som skulle besvaras av förskollärarna var att 
se: 

- Vilka hinder och möjligheter ser förskollärare för toddlarnas inflytande i förskolan? 
 

- Vilka erfarenheter har förskollärarna av att arbeta med toddlarnas inflytande i verk-
samheten? 
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Undersökningen som jag genomförde har visat på följande resultat och utifrån att jag 
benämnde toddlarna som de yngsta barnen i intervjuerna så kommer de att benämnas på 
samma sätt i sammanfattningen:  
 
När det gäller betydelsen av ordet inflytande så förknippade respondenterna ordet med 
delaktighet och demokrati. Att inflytande handlar om att barnen ska ha möjlighet till att 
påverka sin dag på förskolan och bli lyssnade på var respondenterna eniga om. Vad de yngsta 
barnen har inflytande över i förskolan är att göra det de vill utifrån intressen och behov menar 
respondenterna och att verksamheten ska planeras därefter. Det barnen inte kan ha inflytande 
över menar respondenterna är rutiner, så som mat och utevistelse. Mattider styr inte 
pedagogerna själva över. När det gäller utevistelsen så handlar det oftast om att pedagogerna 
inte räcker till för att barnen ska kunna välja om de vill vara ute eller inne. Kläder för 
utevistelse är också något som respondenterna menar att de måste styra över i vissa 
väderlekar. Det sätt som de yngsta barnen visar sitt inflytande på är först och främst genom 
kroppsspråket menar respondenterna. Barnen hämtar pedagogerna och med gester och miner 
visar de vad de vill. Det handlar om att som pedagog vara lyhörd, lyssna in och se vad barnen 
är intresserade av. Detta eftersom de yngsta barnen oftast inte har fått det verbala språket än 
förklarar respondenterna. 
 
I fråga om det finns skillnader mellan de yngsta barnen gentemot äldre barn så svarar 
respondenterna nästan samstämmigt att det är att de yngsta barnen inte har det verbala språket 
som är skillnaden. De äldre barnen har en fördel av att lättare göra sig förstådda. Att de yngre 
barnen kräver mer tillsyn är också en aspekt som kommer upp. Att vissa barn har mer 
inflytande än andra är respondenterna eniga om. Det handlar då om att barnen är olika och att 
vissa barn är mer framåt och tar större plats, medan andra är mer tillbakadragna. Det verbala 
språket nämns också som en orsak till att ha möjlighet att utöva mer inflytande än för de barn 
som inte har detta. När det gäller frågan om skillnader i inflytande beroende på könet hos de 
yngsta barnen så var respondenterna eniga om att det inte fanns någon skillnad. Respondenten 
Elsa svarade att vi inte ser på pojkar och flickor på det viset längre. I fråga om hur 
respondenterna arbetar med de yngsta barnens inflytande på avdelningen så var de eniga om 
att det handlar om att fånga upp, lyssna på och se vad barnen behöver och är intresserade av. 
 
Miljön på förskolan planeras och ändras utifrån barnens behov och intressen menar 
respondenterna. Materialet ska vara stimulerande och inbjuda till lek, det ska också vara 
placerat i barnens nivå så att de inte behöver ha en pedagog till hjälp för att göra det de vill. 
Säkerheten är något som poängteras när det gäller de yngsta barnen, miljön måste vara säker. 
Möbler bör vara låga och anpassade utifrån barnens storlek. När det handlar om utemiljön så 
tycker respondenterna att det finns många regler och bestämmelser som försvårar arbetet med 
denna. Att ta med lekmaterial ut som annars används inne är något som barnen tillåts göra. 
Hinder för de yngsta barnens inflytande är enligt respondenterna att de ofta inte har ett verbalt 
språk att göra sig förstådda med. Här nämns också pedagogerna som ett hinder, att man inte är 
uppmärksam nog att tyda kroppsspråket hos de yngsta barnen. Att miljön inte är anpassad 
utifrån de yngsta barnen är ett annat hinder som nämns. Den förändring som skett på synen 
om barns inflytande handlar om att man nu bygger upp verksamheten utifrån barnens 
intressen menar respondenterna. Tidigare planerade pedagogerna verksamheten i förväg, nu 
utgår man ifrån vad som är aktuellt hos barnen och i barngruppen just nu.  
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Gällande fortbildning om barns inflytande så har det förekommit föreläsning i ämnet och det 
har lästs böcker till arbetsplatsträffar berättar respondenterna om.  
Diskussioner i arbetslagen om barns inflytande är något som sker bland annat på 
reflektionstider och anses viktiga av respondenterna. När det handlar om att utveckla 
inflytandet för de yngsta barnen så är kurser för att följa med i utvecklingen något som 
kommer upp som förslag hos respondenterna. Annars är de nöjda med hur arbetet med 
inflytande ser ut idag. En idé som kom upp från en respondent var att arbeta mer åldersindelat 
än vad som görs idag. 
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6. Diskussion  
 
I kapitel sex sker först en diskussion om hur jag upplevde att metoden fungerade och vidare 
en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen sker en diskussion med förskollärarnas svar 
utifrån syftet med undersökningen och vad tidigare forskning visat. Vidare diskuteras 
slutsatsen av resultatet och därefter kommer förslag till vidare forskning. 
 
 

Metoddiskussion  
Utifrån mitt område demokrati och barns rättigheter i förskolan så valde jag att rikta intresset 
mot toddlarna och deras inflytande i förskolan och detta sett ur förskollärarnas perspektiv. 
Sett till det etiska så kändes det bättre att bara välja förskollärare och inte barn som skulle 
vara deltagare i undersökningen. Det etiska är en viktig del att tänka på så att ingen eller inget 
blir utlämnad eller igenkänd på något sätt. Eftersom undersökningen bara gällde vuxna 
människor så räckte det med att ha deras samtycke, hade det gällt barn så hade det behövts 
godkännande av vårdnadshavare. Efter att ha läst vad som står i läroplanen för förskolan och i 
barnkonventionen gick jag vidare med att söka efter relevant litteratur och forskning inom 
området. Det fanns inte så mycket specifikt om just toddlarnas inflytande, annars så fanns det 
gott om material att tillgå inom detta område. Det var svårt att veta när man beställde böcker 
på biblioteket om de var relevanta för det som min undersökning handlade om eller inte. När 
jag sökte efter material så som avhandlingar på internet så kunde man samtidigt läsa om de 
var relevanta eller inte för undersökningen. Men det finns säkert litteratur inom området som 
varit intressant men som inte kommit med i undersökningen på grund av att jag inte har tagit 
del av den. Därefter läste jag på inom området utifrån det material som jag hade tillgång till.  
 
Metoder ska ses som ett redskap för att besvara frågeställningarna (Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2009). Valet av metod ska göras utifrån den information som är relevant till 
undersökningens frågeställningar (Backman, 2008). Utifrån det jag läst om metoder och att 
det var förskollärarnas syn på barns inflytande som jag var intresserad av så valde jag att 
använda mig av intervju som metod till hjälp i min undersökning. Efter att ha läst om olika 
intervjuformer så var semistrukturerad intervju den som passade min undersökning bäst sett 
utifrån syftet. När det gäller semistrukturerade intervjuer så har man möjlighet att ställa 
följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt och på så sätt få alla frågor besvarade. 
Bryman (2011) menar att i denna form av intervju har man en möjlighet till att vara flexibel 
och att följa med respondenternas riktning av svaren. 
 
Mitt val var att spela in röster och att inte filma, det kändes bättre med tanke på det etiska att 
bara ha röster inspelade och inga filmer på respondenterna. Att skriva frågeställningar till 
intervjuguiden (bilaga 3) var inte särskilt svårt. Det gick fort att skriva frågor som kändes 
relevanta att ställa för att besvara mina frågeställningar utifrån det som jag läst på inom 
området. I undersökningen väljer jag att kalla toddlarna för de yngsta barnen, de på 1-2 år så 
att förskollärarna lättare skulle förstå vilka barn undersökningen handlade om, alla kanske inte 
känner till ordet toddlare. När detta var gjort så kontaktades förskolechefen och det gick 
lättare än väntat att få godkännande för att få genomföra undersökningen. När missivbrevet 
(bilaga 1) och samtyckesblanketten (bilaga 2) var skrivna så skickades de in tillsammans med 
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intervjuguiden (bilaga 3) till min handledare för godkännande och efter lite ändringar utifrån 
hennes synpunkter så skickades de sedan ut till förskolechefen. Det var inte svårt att få sex 
förskollärare att ställa upp i undersökningen och jag kunde fått fler att delta utan problem. Jag 
trodde att det skulle vara svårare att få deltagare att vilja ställa upp i undersökningen men de 
jag talade med var intresserade och tyckte att det var roligt att få delta. Frågeställningarna i 
intervjuguiden (bilaga 3) lästes på för att det skulle bli lättare och enklare och att jag skulle 
vara mer förberedd inför intervjuerna.  
 
Varje intervju började med att respondenten fick berätta hur länge de varit utbildade och i 
vilka åldersindelningar som de varit verksamma i, detta för att börja lite enkelt och detta för 
att respondenterna skulle känna sig bekväma och inte nervösa. Att genomföra den första 
intervjun var nervöst men respondenten var lugn och det smittade av sig. Det kändes säkrare 
och gick enklare allt eftersom intervjuerna fortsatte. Visst hände det att frågor missuppfattades 
och att det svarades på något annat men här fanns det möjlighet att styra tillbaka samtalet till 
frågeställningarna och på så vis relatera svaren till syftet. Att inte ha delat ut intervjuguiden i 
förväg var ett medvetet val av mig då det riskerar att respondenten tänker ut och letar upp 
svaren innan eller diskuterar frågorna tillsammans med kollegor. Nu hände det ibland att 
respondenten hade svårt att svara på vissa frågor men det fanns möjlighet att ställa frågan igen 
eller på ett annat vis för att få frågorna besvarade. Några av intervjuerna hamnade efter 
varandra på samma dag och i efterhand kan jag tycka att det hade varit bättre att inte behöva 
ha fler än en intervju per dag eller gärna med någon dags mellanrum. Efter att ha gjort en 
intervju hade det varit bättre att få transkribera den klart först innan nästa påbörjades, men 
tiden räckte inte till detta. 
 
Transkriberingen tog många timmar att göra, den behövdes spelas upp och spelas tillbaka för 
att få med allt som sagts i intervjuerna och det var mycket jobbigare och mer tidskrävande än 
jag trott. Det hade varit intressant att ha gjort undersökningen med än fler förskollärare men 
det hade inte varit genomförbart rent tidsmässigt. Vid transkriberingen kunde jag se att vissa 
frågeställningar gick in i varandra och att ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden (bilaga 
3) kunde ha varit annorlunda för att förenkla resultat framställningen och även för att inte 
förskollärarna behövt besvara frågan två gånger. Det gick kanske lite för fort när jag skrev 
frågorna och jag skulle ha reflekterat lite mer om hur de formulerades.  
 
Under resultatskrivandet användes överstryckningspennor i olika färger vilket förenklade 
mycket för att sammanställa frågorna. Citaten som valts ut är svar som jag tycker känns extra 
viktiga att presentera i sin helhet. Det finns även svar som inte presenteras i resultatet då 
respondenten talat om något som inte var relevant till undersökningen och hade kommit ifrån 
syftet. Om jag hade möjlighet att göra om undersökningen så är det intervjuguiden (bilaga 3) 
som skulle göras om och frågorna i den mer specifika för att göra dessa mer tydliga och inte 
som nu, att vissa frågor gick in i varandra. Att ha valt semistrukturerad intervju som metod 
kändes rätt och inget som jag skulle ha gjort annorlunda. Om det hade funnits mer tid till 
undersökningen och på så vis getts möjlighet till att ha med fler respondenter och att även 
komplettera undersökningen med observationer av förskollärare ute i verksamheten hade 
kunnat öka på trovärdigheten i undersökningen ytterligare. 
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Resultatdiskussion  
Syftet med undersökningen var att utifrån ett förskollärarperspektiv se hur toddlarna, det vill 
säga barnen på 1-2 år kan ha för inflytande på sin dag i förskolan. Frågeställningarna 
handlade om vilka hinder och möjligheter som förskollärare ser för toddlarnas inflytande i 
förskolan och vilka erfarenheter förskollärarna har av att arbeta med toddlarnas inflytande i 
verksamheten. Utifrån frågeställningarna i intervjuguiden (bilaga 3) har jag sökt svar hos 
förskollärare ute i verksamheten och studerat tidigare forskning inom området som handlar 
om barns inflytande.  
 
I läroplanen för förskolan kan man läsa att barnen i förskolan ska ges möjligheter till 
inflytande och delaktighet och att ha möjlighet till att påverka sin dag. Som förskollärare har 
man ett ansvar att alla barn ges denna möjlighet (Skolverket, 2010). Utifrån detta har jag valt 
att se på undersökningen från ett relationellt perspektiv, vilket är det som Johansson & 
Pramling Samuelsson (2003) menar är det som läroplanen i förskolan bygger på. I detta 
perspektiv ses kunskap som en relation mellan människa och värld och i denna lär barnen med 
hela kroppen.  
 
Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna förknippar betydelsen av ordet inflytande 
med delaktighet, att ha åsikter, bli lyssnad på och ha möjlighet att påverka sin dag. Några av 
respondenterna talar om demokrati och det nämns att läroplanen för förskolan vilar på 
demokratins grund. Det var ingen av respondenterna som hade svårt att besvara frågan och 
alla var väl medvetna om betydelsen. Arnér (2006) menar dock att inflytande är något annat 
än delaktighet. Är man delaktig så deltar man i något som bestämts av någon annan, men 
detta var inte något som respondenterna i undersökningen reflekterade om. I Ribaeus (2014) 
studie framkommer det att förskollärarna anser att demokrati och värdegrunds arbete är 
viktigt men att de tycker att det är svårt att implementera i verksamheten. När det gäller hur 
toddlarna har möjlighet till inflytande så framkommer det att förskollärarna i undersökningen 
tycker att det gäller att vara uppmärksam och lyssna in barnen för att de ska ges denna 
möjlighet. Detta stämmer överens med vad Arnér (2006), Emilson (2008), Ribaeus (2014) och 
Westlund (2011) skriver i sin forskning när det handlar om barnens möjligheter till inflytande 
i förskolan, men att det till stor del handlar om vilket förhållningssätt till barnen som 
pedagogerna använder sig av som påverkar barnens möjligheter till inflytande. Arnér (2009) 
skriver om att se på barnen och verksamheten med nya ”ögon” och Åberg & Lenz Taguchi 
(2005) menar att pedagogerna behöver ”hörstyrka” för att bättre lyssna till barnen och att ge 
dem möjligheter till inflytande.  
 
Som hinder för inflytande hos toddlarna framkommer det i undersökningen med 
förskollärarna att språket kan vara ett problem. Det gäller att vara uppmärksam på att tyda 
kroppsspråket hos toddlarna för att förstå vad de menar. Språket är det som också kommer 
upp i frågan om det finns skillnader mellan inflytande hos toddlarna jämfört med de äldre 
barnen. De äldre barnen har ett försprång för att de har ett verbalt språk och gör sig på så vis 
lättare förstådda menar förskollärarna. Johannesen & Sandvik (2009) skriver också om detta 
att när det gäller de yngsta barnens möjlighet till inflytande så är det svårare att ”höra” vad de 
säger när de kanske bara använder sig av kroppsspråket. Engdahl (2007) ser i sin studie att 
ettåringarna använder sig av språkliga initiativ när de kommunicerar även om de inte har 
några ord att använda så låter de med olika ljud i samspel med andra. Det samma ser Engdahl 
(2011) även i sin doktorsavhandling om toddlarna där de bland annat hälsar på varandra, 
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bjuder in till lek och hjälper andra barn. Detta gör toddlarna bland annat genom gester, 
rörelser och utan ett verbalt språk. Här säger förskollärarna i undersökningen samma sak, det 
vill säga att toddlarna med gester och miner gör sig förstådda även utan ett verbalt språk. Att 
vissa barn har mer inflytande än andra, inte bara när det gäller det verbala språket var en 
annan aspekt som kom upp i undersökningen. Här menar förskollärarna att det handlar mer 
om att man är olika som individer och har inget med ålder att göra. Vissa människor är mer 
framåt och andra och vissa är mer tillbakadragna och försiktiga och behöver mer stöd från 
förskollärarna. När det handlar om skillnader mellan könen så ser inte förskollärarna i 
undersökningen att det finns någon skillnad hos toddlarna gällande detta. Men enligt 
Westlund (2011) så kan barnen i den fria leken exempelvis välja att leka med vad som passar 
för flickor och vad som passar för pojkar än vad de egentligen är intresserade av att göra. Det 
är då barnen själva som väljer aktiviteter utifrån vad de förväntas leka med beroende på vilket 
kön de tillhör.  
 
I undersökningen framkom det också att förskollärarna tycker att det är en annan syn på barns 
inflytande idag än förr. Flera av förskollärarna har arbetat i många år och berättar att förr så 
planerades verksamheten i förväg medan man nu fångar upp barnens intressen och arbetar 
vidare utifrån detta i verksamheten. Det är ett spännande arbetssätt nämner en respondent och 
man vet inte vart arbetet tar vägen. För detta krävs att pedagogen samspelar med barnen och 
enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) ska man se på detta samspel som att de 
utforskar och lär av varandra. När det handlar om samspel så skriver Johansson (2004) om 
olika pedagogiska atmosfärer som kan finnas i förskolan. I den samspelande atmosfären är 
pedagogen lyhörd och närvarande i barnens livsvärldar och i denna atmosfär får överträdelser 
av gränser ske. Det finns andra atmosfärer och instabil är en variant där pedagogen växlar 
mellan att vara nära barnen till att bli distanserad och tillrättavisade. Även Engdahl (2007) 
skriver att den atmosfär som pedagogerna skapar tillsammans med barnen har betydelse för 
hur kvaliteten i förskolan ser ut. Arnér (2006) såg i sin studie att när pedagogerna bejakade 
barnens initiativ så blev samspelet mellan dem och barnen mer koncentrerat och stämningen i 
barngruppen blev lugnare. Ribaeus (2014) har kommit fram till att barnen har större möjlighet 
till påverkan i verksamheten när det inte är allt för planerat och det stämmer väl överens med 
vad förskollärarna i undersökningen har svarat. 
 
I fråga om möjligheter för toddlarna ute på förskoleavdelningarna så framkom det i 
undersökningen att förskollärarna försöker att tyda barnen, bland annat genom att läsa av 
kroppsspråket och se vad de är intresserade av. Material ska kunna nås av barnen själva och 
möblerna ska gärna vara låga är något som är viktigt för toddlarna poängterar förskollärarna. 
En respondent berättar att miljön ständigt ändras utifrån barnens behov och intressen. Engdahl 
(2007) skriver också om miljön som viktig för barnens möjligheter till inflytande och det 
gäller inte bara miljön inomhus utan även utemiljön. Säkerheten var också något som kom 
upp när det gällde toddlarnas inflytande då förskollärarna måste se till att de inte skadas av 
material som äldre barn använder exempelvis, saxar. Något som förskollärarna svarade att 
toddlare inte kunde ha inflytande över är att välja kläder för utevistelse i vissa väderlekar. Det 
kan även ses ur en säkerhetsaspekt då barnen inte själva förstår vad för kläder som ibland 
behöver användas. Den enda skillnaden som kommer upp angående toddlarnas inflytande som 
skiljer sig beroende på om de vistas på en 1-3 års avdelning gentemot en avdelning med barn i 
ålder 1-5 år handlar om miljön. På 1-3 års avdelningar är material och möbler mer anpassat 
efter toddlarna medan det på en 1-5 års avdelning finns mer för de äldre barnen och där en 
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respondent berättar om att en speciell del har gjorts iordning med miljö och material som är 
anpassat speciellt för toddlarna. 
 
Det är utifrån att vara lyhörd och samspelande och att barnen ges möjlighet till inflytande som 
förskollärarna i undersökningen arbetar men det finns hinder på vägen så som till exempel 
mattider och personalbrist. Brist på tid och personal kan vara orsaker till att man som pedagog 
kommer ur den samspelande atmosfären och hamnar i en instabil atmosfär. Om detta berättar 
förskollärarna i undersökningen att de ibland inte hinner med att ge barnen möjlighet till 
inflytande. Westlund (2011) nämner också personalbrist som ett hinder för barns inflytande 
men tar även upp krav från föräldrar och kollegor som hinder. Arnér (2006) påtalar regler, 
traditioner och pedagogernas barnsyn som hinder i förskolan. Ribaeus (2014) skriver att det är 
pedagogerna själva som är det största hindret, de har makten att villkora över barnens 
möjligheter till inflytande i förskolan menar Ribaeus. Emilson (2008) tittar också på lärarens 
kontroll och betydelsen av hur den möjliggör eller begränsar barns möjligheter till delaktighet. 
Genom att vara känslomässigt närvarande, använda en lekfull röst och ge respons till barnen 
så gynnades deras inflytande menar Emilson. Det handlar om att som förskollärare ge barnen 
möjligheter till inflytande och Ribaeus (2014) menar att som vuxen i förskolan har man makt 
och kan bestämma vad barnen har inflytande över, vilka barn som har det och när detta 
händer.  
 
 

Slutsats 
Perspektivet som jag använt mig av i undersökningen är det relationella perspektivet och det 
tycker jag stämmer väl överens med de målen som läroplanen har när det gäller barns 
möjligheter till inflytande. Flera av förskollärarna i undersökningen nämner också läroplanen 
och att de utgår ifrån den i arbetet med barns inflytande. Utifrån det relationella perspektivet 
menar man att den värld som barnen befinner sig i påverkar hur de tänker och agerar. Mina 
tankar är att man ska ta tillvara på vad barnen har för intressen och erfarenheter med sig från 
hemmet och här kan man ta vårdnadshavarna till hjälp. I det relationella perspektivet menar 
man att barn lär med hela kroppen och det stämmer väl överens med tankarna som jag har om 
toddlarna. Begreppen som jag valt att se närmare på är inflytande och samspel. Inflytande är 
det som hela undersökningen handlar om och för att toddlarna ska ges möjlighet till inflytande 
behöver de samspela med både vuxna och barn anser jag.  
 
Det är svårt att studera toddlarnas inflytande utifrån deras perspektiv eftersom de inte kan 
intervjuas så denna undersökning är bara sedd utifrån förskollärarperspektivet. De slutsatser 
som jag drar tolkas utifrån förskollärarnas svar på frågeställningarna i relation till syftet och 
vad som forskningen visat. Jag anser att förskollärarna är väl medvetna om sitt uppdrag när 
det handlar om barns inflytande. I fråga om toddlarna så ser förskollärarna på dem som vilka 
barn som helst men nämner att det krävs mer av dem att lyssna in och förstå toddlarna och 
deras intressen. Det beror på att toddlarna kanske inte har det verbala språket utan att det är 
kroppsspråket som ska läsas av. Toddlarnas möjlighet till inflytande påverkas av hur miljön 
på förskolorna är utformad. Material ska finnas tillgängligt för toddlarna utan att de behöver 
ta hjälp av en vuxen för att kunna göra det de önskar. Idag ser man annorlunda på barns 
inflytande än förr och förskollärarna tycker att man arbetar med toddlarna på samma vis som 
man gör med de äldre barnen. Det vill säga att som förskollärare lyssnar man in barnen och 
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deras intressen och formar dagen i verksamheten utifrån detta. I undersökningen kom det 
också upp som hinder för toddlarnas inflytande att man ibland som förskollärare måste 
bestämma över vissa saker när det gäller toddlarna. Det kan exempelvis vara kläder för 
utevistelse eller att förskollärarna måste se till toddlarnas säkerhet först och främst. 
 
Att barn lär i samspel med andra, både vuxna och barn är något som tidigare forskning också 
framhåller. Samtidigt betonas vikten av pedagogernas förhållningssätt, det är deras 
förhållningssätt som gör det möjligt för toddlarna att ha inflytande i förskolan. Som 
förskollärare har man möjlighet att ge dessa toddlare stort inflytande på sin dag i förskolan 
och det är också en skyldighet utifrån uppdraget. Även om min undersökning inte visat något 
nytt, vad jag kan se mot vad tidigare forskning om barns inflytande kommit fram till är det 
ändå min förhoppning att undersökningen om de allra yngsta barnen i förskolans verksamhet, 
de som jag valt att kalla toddlare, ska väcka intresse och nyfikenhet hos pedagoger. Att få 
vara delaktig, få se in i vad som händer i deras världar och vilka möjligheter det finns till 
inflytande för att toddlarna ska utvecklas till demokratiska medborgare. 
 
 

Förslag till vidare forskning  
När jag ställde den sista frågan under den sista intervjun så berättade respondenten om en 
framtidsversion som hon hade. Det handlade om att förändra åldersindelningarna på barnen 
där varje ålder var på en avdelning och där de sedan stegvis byter avdelning efter åldern. De 
åldersindelningar jag mött på ute i verksamheten är 1-3 år, 1-5 år och 3-5 år. Att det finns 
förskolor som har rena ålderindelningar det vill säga 1 åringar på en avdelning och så vidare 
är något jag inte stött på. Min undersökning handlade om att undersöka toddlarnas inflytande i 
förskolan och detta sett utifrån ett förskollärarperspektiv. De sex förskollärarna som deltog 
arbetade på avdelningar med indelningen 1-3 år och 1-5 år i och med detta så väcks min fråga 
hur hade förskollärare svarat om de arbetade på en ren 1 års avdelning, respektive en 2 års 
avdelning? Är det någon skillnad i barnens inflytande när de är indelade efter ålder så 
specifikt? Det här är ett område som jag tycker är intressant och gärna skulle undersöka vidare 
och se om olika åldersindelningar har betydelse för hur toddlarnas möjligheter till inflytande i 
förskolan ser ut.  
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 
 
Hej!  
Jag heter Sanna Sköld och läser till förskollärare vid Karlstads universitet och är på min näst 
sista termin av utbildningen. Jag ska göra ett examensarbete som handlar om demokrati och 
barns rättigheter i förskolan. Jag har valt att undersöka hur ni förskollärare arbetar med de 
yngsta barnens (1-2 år) inflytande i förskolans verksamhet.  
 
I undersökningen kommer jag att intervjua er, där jag ställer frågor om barns inflytande och ta 
del av era kunskaper och erfarenheter i området. Intervjun kommer att spelas in så att jag 
lättare kan bearbeta materialet.  
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och ni kan avbryta intervjun när ni vill.  
Era identiteter kommer att skyddas och namn på förskolor och personuppgifter kommer inte 
att avslöjas. När examensarbetet är klart kommer era uppgifter att raderas.  
 
Jag hoppas att ni vill delta i min undersökning.  
Vid frågor och funderingar eller om ni ångrat er hör av er. 
 
Med vänlig hälsning  
Sanna Sköld 
Telefon: xxx xxx xx xx  
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Bilaga 2 
 
Samtyckesblankett  
 
Jag samtycker till att medverka i undersökningen och vet syftet med den. De uppgifter som 
jag lämnar under intervjun kommer att skyddas så att min identitet inte röjs och att inga 
obehöriga kan ta del av uppgifterna. Jag vet också att det är frivilligt att delta och att jag kan 
avbryta min medverkan när som helst. Det som kommer fram under intervjun vet jag att det 
endast kommer att användas i examensarbetet. De uppgifter som jag har lämnat kommer att 
raderas när examensarbetet är klart. 
 

 

 
 
Ort och datum 
 
 
 
 
Namn 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide  
 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 

2. Vad betyder ordet inflytande för dig? 
 

3. Vad tycker du att de yngsta barnen ska ha inflytande över? 
 

4. Är det något som barnen inte kan ha inflytande över? 
 

5. På vilket sätt har de yngsta barnen inflytande? Hur/Vad gör de? 
 

6. Är det någon skillnad hos de yngre mot de äldre barnens (3 år och äldre) inflytande? 
 

7. Har vissa barn mer inflytande än andra? Och hur tänker du på det? 
 

8. Är det någon skillnad mellan de yngsta pojkarnas och flickornas inflytande? 
 

9. Hur arbetar ni med de yngsta barnens inflytande på din avdelning?  
 

10. Hur tänker du kring miljön på förskolan när det gäller inflytande för de yngsta barnen? 
 

11. Finns det några hinder som påverkar de yngsta barnens inflytande i förskolan? 
 

12. Har tänket på barns inflytande förändrats under åren som du har jobbat? 
 

13. Har du gått någon fortbildning om barns inflytande? 
 

14. Diskuterar ni i ditt arbetslag om de yngsta barnens inflytande? 
 

15. Hur vill du utveckla de yngsta barnens inflytande i verksamheten?  
 


