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Abstract 

The aim of this study is to provide knowledge about the teacher’s conceptions of children´s 

influence in preschool. To examine this, I have used a focus group of five teachers. Through a 

group conversation the participants have deepened into the subject children´s influence. It was 

an unstructured interview so that the participants’ opinions and thoughts could be expressed. 

The result of the study shows that the children´s influence in preschool is conditional by the 

teacher’s different ways of looking at influence. For all children to get possibilities to 

influence the teachers needs to adopt a more relational perspective and see to each children´s 

needs and preconditions. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring pedagogers föreställningar om barns 

inflytande i förskolan. För att undersöka detta har jag använt mig av en fokusgrupp på fem 

pedagoger som genom ett gruppsamtal har fått fördjupa sig i ämnet barns inflytande. Samtalet 

var ostrukturerat för att deltagarnas åsikter och tankar i ämnet skulle få komma till uttryck. 

Resultatet av studien visar att barns inflytande i förskolan villkoras av pedagogernas olika sätt 

att se på inflytande. För att alla barn ska få ökade möjligheter till inflytande behöver 

pedagogerna anta ett mer relationellt perspektiv och  se till varje barns behov och 

förutsättningar. 
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Inledning 
 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom området demokrati och barns rättigheter där 

jag kommer att lägga mitt fokus på att undersöka pedagogers föreställningar om barns 

inflytande i förskolan. Min nyfikenhet kring hur man i förskolan arbetar med detta och hur 

pedagogerna själva ser på barns inflytande grundar sig i upplevelser och tankar som har 

skapats under min utbildning och genom de VFU perioder som jag haft. Enligt läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) så ska alla barn få ett reellt inflytande och få vara med och 

påverka arbetssätt och innehåll i verksamheten. Förskolan ska även sträva efter att varje barn 

får möjlighet att påverka sin situation genom att utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina 

tankar och åsikter. Ansvaret för att barnen ges möjligheter till detta ligger hos förskolläraren 

men det är hela arbetslaget tillsammans som behöver utforma verksamheten på ett sätt som 

gör att det blir barnens behov och intressen som ligger till grund. Det är även arbetslagets 

gemensamma ansvar att verka för att alla barn ges lika stort inflytande och utrymme samt att 

barnen utvecklar förmåga och vilja att utöva inflytande. Förutom läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) så har barnen även enligt lag (Skollagen 2010:800) rätt att få utöva 

inflytande och att formen för detta ska anpassas efter ålder och mognad. Även FN:s 

konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2011) tar upp barns rätt att få uttrycka sina åsikter 

och sin vilja och på så sätt få inflytande i frågor som rör dem själva. Det står också i texten att 

betydelsen av barnets åsikter ska tillmätas i förhållande till barnets ålder och mognad. För att 

ge alla barn i förskolan möjligheter till detta måste pedagogerna se till alla barn och deras 

egna förutsättningar. Jag tror därför att en undersökning kring pedagogers egna upplevelser 

och föreställningar om barns inflytande är av intresse för förskollärarprofessionen. En del 

författare (t.ex. Johannesen & Sandvik, 2009) använder även begreppet delaktighet när de 

talar om barns inflytande. Eftersom jag upplever att delaktighet mer handlar om att vara 

deltagande i något gemensamt som sker kommer jag i min text att använda mig av begreppet 

inflytande då jag anser att barns inflytande är något som bör genomsyra hela verksamheten, 

från planering där barnens visade intresse och tidigare erfarenheter tas i beaktande, till 

aktiviteter och vardagssituationer där barnen får uttrycka åsikter och tankar och vara med och 

påverka. Arnér (2009) förklarar det som att ge barnen röster eftersom pedagogerna i egenskap 

av att vara vuxna har makten att välja om barns röster hörs och respekteras eller inte. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers föreställningar om barns 

inflytande i förskolan. 
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Frågeställning 

Följande frågeställning har valts för att tydligare beskriva syftet med studien. 

 Vilka föreställningar kan urskiljas om barns inflytande i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Jag kommer nu att gå igenom tidigare forskning som jag finner relevant för min egen 

undersökning. Jag har i mitt sökande använt mig av NB-ECEC som är en databas över 

skandinavisk forskning kring yngre barns lärande och omsorg. De sökord jag använt har bl.a. 

varit inflytande i förskolan och pedagogers förhållningssätt med syfte att hitta en variation av 

avhandlingar med olika vinklar att se barns inflytande utifrån. Det finns mycket forskning om 

barns inflytande som har gjorts av svenska forskare och eftersom min egen undersökning 

kommer att ske här i Sverige så har jag endast använt mig av svenska studier. 

 

Pedagogers förhållningssätt 

Johansson (2011) har i sin studie undersökt pedagogers förhållningssätt. Hon har använt sig 

av både enkäter som arbetslagen har fått besvara men har även varit ute i förskolorna och 

gjort observationer. I sin analys kan Johansson urskilja tre olika atmosfärer som förekommer i 

förskolan, den  samspelande atmosfären, den instabila atmosfären och den kontrollerande 

atmosfären. Den samspelande atmosfären beskriver hon som en atmosfär där pedagogerna 

uttrycker en strävan efter ett ömsesidigt möte med barnen. Att de är engagerade och 

närvarande i barns värld, att de tar barns initiativ på allvar och ser deras intentioner som 

meningsfulla för lärande och utveckling. I den instabila atmosfären uttrycker pedagogerna 

både närhet och ett visst emotionellt avstånd gentemot barnen. Pedagogerna pendlar mellan 

närvaro och vänlig distans och stämningen är oftast behärskad med ett tillkämpat lugn. Det 

finns även en obalans mellan kraftfulla emotionella uttryck som är av både negativ och positiv 

karaktär. Den sista atmosfären som Johansson kallar för den kontrollerande atmosfären 

utmärks av pedagogernas strävan efter kontroll och det är ordning och struktur som gäller. 

Pedagogerna visar få positiva eller negativa känslouttryck och barnen styrs vänligt men med 

bestämt tonfall av pedagogerna. Det skapas lätt konflikter, oro och negativ stämning i gruppen 

då pedagogerna inte anser sig ha kontroll och en maktkamp kan uppstå mellan barn och 

pedagog. Johansson utgår i sin studie från Merleau-Pontys teori om livsvärldar och ser genom 

dessa atmosfärer på vilket sätt och i vilken utsträckning som pedagogerna deltar och möter 

barns livsvärldar. Hon förklarar livsvärldar som en värld som är riktad mot oss men som vi 

även är en del av och som finns i oss, att vi både påverkar och påverkas av den. En viktig del i 

teorin skriver hon är den levda kroppen, att det är den vi uttrycker oss och upplever världen 

med.  

  

Demokratihändelser 

Ribaeus (2014) beskriver i sin studie om barns inflytande som en del av det demokratiska 

uppdraget i förskolan. Hon har undersökt hur detta uppdrag kommer till uttryck genom att 

observera pedagogernas arbete. Genom att skapa egna teoretiska begrepp i form av ordet 
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demokratihändelser har hon försökt att analysera hur dessa händelser kan ses som 

individualistiska, sociala, politiska och formella. Hon förklarar en demokratihändelse som en 

interaktion som går att observera och involverar demokrati men kan även vara förskollärares 

strategier för demokratiarbete. En individualistisk demokratihändelse är en situation där barn 

får ta egna initiativ som inte initierats av en vuxen. Att de får ge uttryck för eget handlande 

och fatta egna beslut. Sociala demokratihändelser karakteriseras av att barn samspelar 

tillsammans. Att de tillsammans skapar villkor och utövar inflytande och har gemensamma 

diskussioner där de även ger uttryck för egna tankar. Ribaeus menar att man även kan se 

demokratihändelser som politiska. Det är situationer där barns handlande bemöts av en vuxen 

som i dessa situationer har en övergripande maktposition. Den vuxne bemöter och fattar 

beslut som barnen inte själva kan följa upp och kontrollera. Händelsen berör barnen här och 

nu och är av ett sådant slag att barnen på något sätt har möjlighet att vara subjekt med agens. 

Formella demokratihändelser fokuserar inte på barns handlande i första hand utan utgår 

istället från ett lärarperspektiv. Här ryms alla de händelser som initieras av vuxna. Situationer 

som handlar om demokratisk fostran och förhållningssätt. Barnen ses mer som objekt och 

möts i sin vardag av pedagogerna på ett sätt som påverkar barnens demokratiska fostran. Det 

kan handla om både spontana och planerade aktiviteter som då initierats av vuxna. Resultaten 

av studien visar på att det finns en strävan hos förskollärare att ge barn inflytande men att det 

finns spänningar som försvårar arbetet som t.ex. barnens behov av omsorg och beskydd. De 

mål som formuleras stannar oftast på en formuleringsnivå då förskollärarna anser sig sakna 

redskap för att omsätta dessa mål i arbetet med barnen. Studien visar även att barnen behöver 

kunna lyssna på andra och samarbeta för att kunna utöva inflytande och att det är 

förskollärarna som har makten över vilket inflytande barnen ges. I sin studie har Ribaeus bl.a. 

utgått ifrån Biestas demokratiperspektiv som hon menar innefattar både socialt och politiskt 

handlande. Att genom planerade aktiviteter lära barnen om demokratiska processer och ge 

dem verktyg att kunna utöva inflytande men även att ta till vara på de tillfällen som ges att 

göra demokrati här och nu och följa barnens initiativ. Pedagogernas förhållningssätt ses också 

som viktigt då barnen även lär sig av deras förhållningssätt och agerande i olika situationer.  

 

Kommunikationshandlingar 

Emilsson (2008) skriver i sin avhandling om tre studier som gjorts i syfte att få kunskap om 

hur fostran kommer till uttryck i vardagliga kommunikationshandlingar. Det hon har fokuserat 

på i studierna har varit hur värden kommuniceras av pedagogerna och vilka värden som är 

önskvärda i dessa kommunikationshandlingar. Den första studien är gjord utifrån 

videofilmade vardagshändelser där någon form av kommunikation mellan lärare och barn 

förekommer och handlar om hur delaktighet kommer till uttryck i kommunikationshandlingar. 

Den andre handlar om barns inflytande relaterat till lärarkontroll i samlingssituationer och den 

tredje och sista har fokus på hur förskolefostran som både innehåll och form kommer till 

uttryck i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn. Emilsson har i sin 

analys bl.a. använt Habermas begrepp kommunikativt och strategiskt för att få en förståelse 
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och kunna tolka de kommunikationshandlingar hon har observerat. Även Bernsteins begrepp 

stark respektive svag klassifikation och inramning har använts. Dessa begrepp skriver hon 

kommer från Bernsteins teori om makt och kontroll och det är också i Bernsteins dubbla 

samhällsperspektiv som avhandlingen har sin grund. Att vi måste se på världen som dubbel på 

så vis att samhället behöver analyseras både utifrån ett livsvärlds- och ett systemperspektiv för 

att kunna förstås i sin helhet. Livsvärldsperspektivet förklarar Emilsson som att 

kommunikativa handlingars bakgrund behöver ses utifrån komponenter som kultur, samhälle 

och personlighet, medans systemperspektivet istället kopplas till de aspekter av samhället som 

frikopplats från normer och värden som är grundade på språklig konsensutbildning och därför 

är avlägsnade från människors omedelbara upplevelser. Mitt fokus har hamnat på den andra 

studien om hur barns inflytande kan se ut i samlingssituationer där Emilsson har tagit sin 

utgångspunkt i resultatet av den första studien som visade att inflytande i form av att kunna 

påverka var en väsentlig aspekt av delaktighet. I sin analys framträdde fyra olika sätt att förstå 

och tolka lärares kontroll och barns inflytande. Det första var att barnen inte gavs något 

inflytande alls och samlingen präglades då av en stark lärarkontroll. Den andra var att barnen 

gavs möjligheter till val och initiativ där lärarkontrollen var av en kommunikativ karaktär. Det 

tredje var att barnen gjorde fria val utifrån egna initiativ och lärarkontrollen bestod i att vara 

emotionellt närvarande och lekfull. Det sista sättet förklarar Emilsson som ett formaliserat 

försök till att ge små barn inflytande men som ändå präglas av en stark lärarkontroll. 

Resultaten av de första två studierna visade att barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande ligger i det kommunikativa handlandet. Barnens möjligheter att få utöva dessa 

värden var dock begränsade vilket ledde till nästa studie om vilka värden som istället 

kommunicerades och uppmuntrades i kommunikationshandlingarna mellan lärare och barn. 

Emilsson fann i den tredje studien tio värden varav tre övergripande som hon benämner som 

omsorgsetiska, demokratiska och disciplinerande. De omsorgsetiska och de disciplinerande 

värdena tolkar hon som att de verkade vara förpliktiga medans de demokratiska värdena som 

att utöva inflytande och att delta i gemenskapen mer framstod som erbjudanden till barnen. 

Emilsson drar utifrån sina studier slutsatsen om att det önskvärda barnet i förskolan är ett barn 

med omsorg om andra, som tar plats och gör sin röst hörd och deltar i gemenskapen men som 

också kan lyda vuxna, ta instruktioner och prestera det som förväntas. 

 

Arbetsformer 

Westlund  (2011) har i sin studie om pedagogers arbete med barns inflytande gjort 

observationer på två olika förskolor för att undersöka hur detta arbete kan se ut. Hon har i sin 

analys urskilt fem olika arbetsformer som pedagogerna använder sig av för att skapa 

möjligheter för barn att få inflytande. Den första formen är att skapa handlingsutrymme för 

barnen där de kan bestämma själva utan att behöva fråga eller vara beroende av en pedagog. 

Det kan vara material som står tillgängligt så de kan starta upp aktiviteter och liknande själva 

eller att barnen får äta och klä på sig i sin egen takt. Den andra är att skapa möjligheter till 

samtal med barnen för att kunna lyfta deras åsikter och tankar. Ett sätt är att dela in 
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barngruppen i mindre grupper för att alla barn ska få komma till tals. Att vara ett stöd för 

barnen i interaktion med varandra är en tredje form. Pedagogerna finns då med för att 

uppmuntra barnen till kommunikation och samarbete så att alla barn får inflytande i leken. 

Den fjärde arbetsformen är att pedagogerna planerar verksamheten utefter barnens behov och 

intressen vilket då ger dem ett indirekt inflytande. Den femte och sista formen är ge barnen 

möjligheter till att själv få välja och bestämma i olika situationer vilket är den dominerande 

formen i pedagogernas arbete med barns inflytande. I sina resultat skriver Westlund att hon 

upplever att pedagogerna ser samtalet mellan pedagog och barn som avgörande för att skapa 

möjlighet till inflytande för barnen. Pedagogerna anser också att det är viktigt att verkligen 

lyssna på barnen och försöka förstå deras tankar. Hon skriver vidare att pedagogernas 

förhållningssätt och agerande i vissa situationer är avgörande för att kunna säga om barnen 

har inflytande eller inte. De  använder sig av de olika arbetsformerna särskilt för att stödja 

utövandet av inflytande för de barn som upplevs mer tillbakadragna men kan även användas 

för att styra barnen i en önskvärd riktning. Westlund har som utgångspunkt i studien den 

kritiska och relationella pedagogiken som bygger på tankar från bl.a. teoretikerna Carr & 

Kemmis och Biesta. Hon menar att demokrati sker på skilda sätt men är ett centralt mål för all 

utbildning. 

 

Sammanfattning 

Även om Johansson (2011) i sin studie inte fokuserar på barns inflytande så finner jag den 

relevant för min undersökning då den berör pedagogers förhållningssätt. Det är intressant att 

fundera över i vilka av dessa atmosfärer barn skulle kunna få möjligheter till inflytande. Kan 

den strävan efter ordning och kontroll som pedagogerna uttrycker i den kontrollerande 

atmosfären skapa hinder snarare än möjligheter för barnen att få uttrycka sin vilja och få 

fullfölja tankar och idéer som de har? Här kan jag relatera till min egen studie om hur 

pedagoger resonerar kring hur klimatet på avdelningen har betydelse för barns möjligheter till 

inflytande. 

Ribaeus (2014) skriver i sin avhandling om demokratihändelser som situationer där pedagoger 

har möjlighet att se barnens handlingar antingen som meningsfulla och uppmuntra till 

inflytande och självbestämmande eller som situationer där pedagogerna behöver styra barnen 

och ta övergripande beslut. Jämfört med min egen undersökning blir det intressant att höra hur 

pedagogerna resonerar kring i vilka situationer som barnen ges alternativt nekas inflytande. 

Även de kommunikationshandlingar och lärarkontroll som Emilsson (2008) tar upp i sin 

studie blir användbara i min analys av hur pedagogerna resonerar kring kommunikationens 

betydelse för möjlighet till inflytande. 

Westlund (2011) skriver i sin studie om olika arbetsformer som pedagogerna tillämpar i sitt 

arbete med barns inflytande. Särskilt används dessa för att stödja utövandet av inflytande för 

de barn som de upplever som mer tillbakadragna. Ges då möjligheter för barn att få inflytande 
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på olika sätt? Detta blir intressant att sätta i relation till min egen studie om hur pedagogerna 

resonerar kring hur de arbetar med inflytande. 

Det jag finner gemensamt för dessa fyra studier är betydelsen av relationen mellan barn och 

pedagog för att möjliggöra barns inflytande. De atmosfärer där barn befinner sig, 

pedagogernas förhållningssätt och sätt att kommunicera, samt arbetsformer som de väljer är 

alla faktorer som påverkar barnens möjligheter att få påverka sin vardag i förskolan. Jag anser 

därför dessa texter som högst användbara för att sätta i relation med mina egna resultat om 

hur pedagoger resonerar kring barns inflytande i förskolan. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I tidigare forskning kan utläsas att relationer i förskolan är viktigt för att möjliggöra att alla 

barn får inflytande. Studiens teoretiska perspektiv tar därför utgångspunkt i Åberg och Lenz 

Taguchis (2009) teorier om den ”Lyssnande pedagogiken”. Den bygger på att vi som 

pedagoger på allvar och med ett genuint intresse måste lyssna på barnens tankar och åsikter. 

Pedagoger i förskolan behöver vad de kallar för en bra ”hörstyrka” för att kunna ha ett 

demokratiskt förhållningssätt i förskolan. Det handlar om hur vi lyssnar på barnen och sen 

använder oss av det vi har fått höra. Att förstå varje barns intresse och behov av utmaningar 

för att kunna skapa meningsfulla sammanhang där barnens olikheter kan bli en drivkraft i 

lärandet. Eftersom vi i förskolan har demokratiska målsättningar krävs det att vi lyssnar in 

barnen när de gör sig förståelser av den värld de ska leva i, det gör också så att vi kan uppfylla 

läroplanens målsättningar om att följa barnens utveckling. Pedagoger ses heller inte som 

förmedlare av kunskap utan är istället medforskare där man i gemensam lust och nyfikenhet 

lär tillsammans med barnen. Att vi är beroende av varandra för att skapa ny mening och 

kunskap. Möjligheterna till ett mer inkluderande och demokratiskt arbetssätt ökar också 

genom att vi vågar tänka på flera olika sätt och vara öppna för andras sätt att tänka kring saker 

och ting. 

Mycket av det Åberg & Lenz Taguchi skriver bygger på Reggio Emilias pedagogik och 

filosofen Louis Malaguzzis tankar. Wallin skriver i Reggio Emilia och de 100 språken (1996) 

att Malaguzzi ser barn som rika med en inneboende kraft och vilja att växa. Han menar att 

barn är förmögna och rika på resurser och kan och förmår mycket. Dock poängterar han att 

barnen inte själva kan bygga upp sin värld utan behöver vuxna som är villiga att lyssna och 

som utmanar och hjälper barnen att se sina behov i varje situation och att fördjupa sina 

kunskaper utifrån dem. Wallin skriver även att Mallaguzzi menar att barn har 100 språk och 

rättighet att uttrycka dem alla. Barnen måste därför få utveckla alla sina uttrycksmöjligheter 

så att de själva ska kunna välja hur de vill uttrycka sig. De ska få använda sina egna strategier 

och få möjlighet att hitta sitt eget sätt att tänka och handla. Han menar vidare att barn lär och 

uttrycker sig på olika sätt och därför blir unika, men de är samtidigt medkonstruktörer till 

varandras världar och lär av varandra. Inom Reggio Emilia understryker man att lyssna är en 

lärares viktigaste verb, inte att tala. Det ska vara ett reflekterande lyssnande där man använder 
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alla sina sinnen och stödjer barnen i deras tankar och sätt att uppfatta saker. I boken 

Pedagogiska kullerbyttor (2014)  skriver Wallin att vi pedagoger måste återerövra konsten att 

häpna och överraskas av våra barn och deras resurser. Deras möjligheter måste öppnas upp 

om barnen senare ska kunna välja vad de vill syssla med. Det är därför viktigt att vi utgår från 

barnen och följer dem i den riktning de tar. Wallin skriver vidare att man inom Reggio Emilia 

ser miljön som en pedagog som precis som vi ska stimulera och inspirera barnen. Den ska 

uppmuntra barnen till kunskap genom att utmana deras tankar och fantasier. Material ska 

finnas tillgängligt för barnen för att de ska kunna ta egna initiativ till aktiviteter där de inte 

behöver vara beroende av en vuxen. De uttrycker därför miljön som den tredje pedagogen. 

Den syn på relationens betydelse som beskrivs ovan kan kopplas till vad Arnér (2009) kallar 

för det relationella perspektivet där samspelet och relationen ses som centrala delar. Det är i 

möten med varandra som det unika i människor framträder och man kan aldrig i förväg veta 

hur ett möte utvecklas i mänskliga samspel. Relationen ses som en grund för att vi ska kunna 

förstå oss själva och andra. Pedagogerna ser då sig själva som en del i de situationer där 

barnen befinner sig. Genom att lyssna och respektera barnens uppfattningar betraktar 

pedagogerna inte situationer utifrån en förbestämd uppfattning utan är istället öppna för det 

oväntade och ser bortom det förgivettagna.  

 

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter blir min definition av inflytande att barnen ska ges 

möjligheter att påverka verksamheten och sin dag i förskolan. Barnens tankar och idéer ska få 

komma till uttryck, tas tillvara och ha betydelse för den dagliga verksamheten där alla ges   

möjligheter att få uttrycka sig på sitt sätt. Det är barnens tidigare erfarenheter och intresse som 

bör ligga till grund för hur dagarna i förskolan utformas. 
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Metod 
I detta kapitel kommer jag att först gå igenom mitt val av metod samt hur jag gjort mitt urval. 

Jag kommer sedan att beskriva själva genomförandet av studien och hur min bearbetning av 

det insamlade materialet har sett ut. Jag avslutar sedan med att skriva om undersökningens 

validitet och reliabilitet samt de etiska hänsynstaganden som jag har gjort i samband med 

studien. 

 

Metodval 

För att undersöka pedagogers föreställningar om barns inflytande i förskolan har jag valt att 

använda metoden fokusgrupp, som enligt Bryman (2011) är en del av den kvalitativa 

forskningstraditionen. Kvalitativ forskning beskriver han som tolkningsinriktad där man 

fokuserar mer på ord än på siffror. Tyngden ligger på en förståelse av verkligheten och hur 

deltagarna tolkar denna verklighet. Till skillnad från gruppintervjuer som oftast har många 

olika frågeställningar menar Bryman att fokusgruppen istället resonerar kring ett visst ämne i 

egenskap av gruppmedlemmar. Intervjun blir mer som ett samtal och är förhållandevis 

ostrukturerad för att deltagarnas åsikter och synsätt ska få komma till uttryck. Wibeck (2010) 

menar också att när man går på djupet inom ett visst ämne så som man gör i fokusgrupper och 

låter det som deltagarna finner intressant få komma fram så ges också forskaren möjlighet att 

upptäcka aspekter av ämnet som inte hade gått att förutse. Metoden ger även forskaren 

möjlighet att fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och idéer. 

Dessutom menar hon på att metoden ofta ger väldigt rik data och har många möjliga 

analysingångar. Jag har valt denna metod i förhoppning att kunna få syn på hur deltagarna 

tillsammans skapar mening kring barnens inflytande i förskolan. 

  

Urval 

Jag tog kontakt med en förskolechef som jag genom min VFU fått information om är chef på 

två olika förskolor. Jag frågade om det fanns möjlighet för mig att få komma och göra en 

fokusgruppintervju med några av de pedagoger som arbetar på den ena förskolan  . Jag 

förklarade syftet med studien och frågade om jag fick komma och besöka förskolan för att 

höra mig för om vilka pedagoger som kunde tänka sig att vara med. Förskolechefen tyckte det 

var en bra idé och jag besökte förskolan några dagar senare för att informera pedagogerna om 

studien i förhoppning att fånga deras intresse. Jag lämnade även skriftlig information i form 

av ett informationsblad (se bilaga 1) där det också framgick att samtalet skulle komma att 

spelas in. Min tanke var att sätta ihop en grupp pedagoger i lite olika åldrar som varit 

verksamma olika länge men jag insåg rätt snabbt att det inte var helt lätt att hitta en bra tid 

som skulle passa för de som kunde tänka sig att delta. Det visade sig sen att fredagar var en 

bra dag att träffas i fokusgruppen då det fanns avsatt tid för olika grupper i huset att ha 
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planeringstid så att vi då kunde ta den tiden i anspråk. Fokusgruppen kom därför att bestå av 

de 4 pedagoger som kunde göra sig tillgängliga under denna tid. 

Samma morgon som fokusgruppen ska träffas får jag ett telefonsamtal från en av pedagogerna 

på förskolan om att två stycken i gruppen är sjuka och inte längre kan medverka. Då 

förskolechefen är chef på ytterligare en förskola i området som de har mycket samarbete med 

så erbjuder sig pedagogen att ringa och höra efter om några pedagoger därifrån skulle vilja 

och ha möjlighet att delta istället. Hon ger dem information om studien och hur den ska gå till 

samt att den ska spelas in. Tre stycken pedagoger bestämmer sig för att delta. Jag skriver ut 

fler informationsblad och samtyckesblanketter (se bilaga 2) och tre timmar senare ses vi i ett 

rum på den första förskolan. Fokusgruppen består nu istället av fem personer. Två stycken 

från varsin 3-6 års avdelning på den första förskolan och en från en 3-6 års avdelning på den 

andra förskolan, samt två stycken från en 1-3 års avdelning från den andra förskolan. De har 

varit verksamma i förskolan mellan 24 – 36 år.    

 

Genomförande 

När vi hade satt oss vid bordet började jag med att lite kort berätta om studiens syfte och hur 

det går till i en fokusgrupp. Jag berättar att det är ett samtal där vi tillsammans diskuterar 

kring barns inflytande i förskolan men att fokus kommer att ligga på deras samtal och att min 

roll blir mer att lyssna. Jag informerar om att samtalet kommer att spelas in och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan om så önskas. Deltagarna fick sedan skriva under varsin 

samtyckesblankett för att styrka att de tagit del av informationen och att de vill delta i studien. 

Som Bryman (2011) skriver så är det nästan omöjligt att bara göra anteckningar vid en 

fokusgruppintervju eftersom det är svårt att hinna skriva ner allt som sägs och framför allt 

vem det är som säger vad.  Jag började med att ställa en fråga om vad de tycker att inflytande 

innebär och en deltagare tog genast till orda. Jag upplevde deltagarna som väldigt pratglada 

som lyssnade mycket på varandra och att de pratade fritt och inte såg detta som en intervju 

utan som ett samtal kollegor emellan. Ibland gick åsikterna isär och det blev heta diskussioner 

och ibland var gruppen rörande överens. När samtalet stundvis ebbade ut flikade jag in med 

frågor som t.ex. ”Använder ni särskilda arbetsformer när ni arbetar med inflytande?” eller 

”Hur gör ni i situationer där barn inte visar att de vill ha inflytande?”. Jag tog även en del 

stödanteckningar men höll mig lite i bakgrunden för att det som deltagarna fann intressant i 

ämnet skulle få komma till uttryck. Efter cirka en timme började samtalet ebba ut och vi 

avslutade. Jag tackade för deras medverkan och flera av deltagarna uttryckte att det hade varit 

en givande stund som gett möjlighet till eftertanke och att de upplever att man oftare borde 

träffas och diskutera de ämnen som är viktiga i förskolan.  
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Bearbetning av data 

Efter mitt samtal med fokusgruppen åkte jag hem och började transkriberingen av mitt 

inspelade material. Det blev bra kvalité på det inspelade samtalet trots att ljud utanför rummet 

där vi satt trängde igenom. Vid en del tillfällen avbröt deltagarna varandra men mestadels 

upplevde jag att de lyssnade och lät varandra tala till punkt. Jag var noggrann vid 

nerskrivningen och antecknade ordagrant det som sades i samtalet genom att hela tiden spola 

tillbaka för att säkerställa att jag hade hört rätt. Jag skrev fiktiva namn för varje deltagare för 

anonymitet och transkriberingen tog närmare 10 timmar. Jag skrev sedan ut texten i 

pappersform och började läsa igenom texten för att leta efter möjliga analysingångar. Jag 

ställde mig själv frågan om vad det är som pedagogerna säger när de pratar om inflytande. Jag 

använde mig av olika färgpennor för att markera återkommande ord och uttalanden. Eftersom 

utskriften var utskriven i den ordning som jag ställt mina frågor till deltagarna blev nästa steg 

att försöka urskilja teman utifrån det som deltagarna uttalat sig om under samtalet. Deltagarna 

återkom ofta till samma tema vilket gjorde att jag började klippa i mitt material och sortera 

citaten i olika högar. Resultatet av den första urskiljningen blev stort med flera olika teman 

där pedagogerna bl.a. uttryckte att inflytande handlar om att bestämma, uttrycka åsikter och 

bli lyssnad på. Det framkom även att de pratade om inflytande som något som kräver mognad, 

tillit och respekt. Jag arbetade sedan igenom materialet igen för att hitta gemensamma 

nämnare och få ner det till lite färre teman. Det resulterade i mina 5 teman som jag också 

skapade passande rubriker till. Jag analyserade och tolkade sedan mitt material utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter. Dessa teman presenteras  i resultatdelen där jag valt att ta med 

många citat från samtalet för att ge läsaren en inblick i hur resonemangen gick i gruppen. Jag 

hade hela tiden mitt syfte och frågeställning i bakhuvudet för att säkerställa att mitt fokus 

verkligen låg på det som jag bestämt mig för att undersöka.  

Som Backman (2008) skriver så kan data aldrig tala för sig själv utan kommer att tolkas olika 

av olika forskare utifrån deras syn och förhållningssätt. Inga fakta är heller helt statiska utan 

förändras hela tiden när ny kunskap vinns. Detta blir då således min tolkning av materialet 

utifrån de teorier och analysmetoder som jag använt mig av. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet skriver Bryman (2011) handlar om att göra en bedömning över de resultat som 

framkommit i studien för att se om man verkligen studerat det man haft för avsikt att studera. 

Då min frågeställning är att undersöka pedagogernas föreställningar om barns inflytande i 

förskolan anser jag att fokusgrupp som metod var mest lämplig att använda för att undersöka 

just detta då deltagarna tillsammans fick möjlighet att diskutera ämnet och ge uttryck för sina 

åsikter och synsätt. Johansson & Svedner (2010) förklarar det som att det är en fråga om 

huruvida resultatet ger en sann bild av det som undersöks. De menar att det kan vara 

värdefullt att granska de egna utgångspunkterna och hur de kan ha inverkat på de resultat man 

har fått fram. Det finns dock en risk menar Wibeck (2010) att personerna i fokusgruppen inte 
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öppnar upp sig och säger det som de tycker. Det kan bero på grupptryck eller att de inte tror 

att informationen är socialt önskvärd. 

Reliabiliteten som Bryman (2011) även kallar tillförlitligheten har att göra med huruvida 

undersökningen skulle bli densamma om den gjordes på nytt. För att öka reliabiliteten i 

studien menar Roos (2014) att det är viktigt att man som forskare är noggrann och 

strukturerad för att försöka undvika att det som man tar för givet skymmer sikten och 

försvårar möjligheten att få svar på sitt syfte.  Att jag spelat in samtalet med fokusgruppen 

ökar på så vis reliabiliteten eftersom jag då har möjlighet att gå tillbaka till inspelningen och 

lyssna om flera gånger för att säkerställa att jag inte missförstått det som sagt vilket inte varit 

möjligt ifall jag endast tagit anteckningar under samtalet.  

 

Generaliserbarhet 

Wibeck (2010) skriver att de resultat man får fram från fokusgrupper inte är statiskt 

generaliserbara och kan därför inte användas för att göra generaliseringar som ska gälla för en 

större befolkning. Även Bryman (2011) skriver att de resultat man får fram i en undersökning 

endast kan generaliseras till den grupp människor utifrån vilken man hämtat sitt samspel. 

Resultat av min studie gäller därför endast för de deltagare som medverkat i studien. 

 

Etiska hänsynstaganden 

När det kommer till etik menar Wibeck (2010) att fokusgrupper som metod kan sägas vara 

mer etiskt riktiga jämfört med intervjuer som är mer styrda. I fokusgruppdiskussionen får 

deltagarna komma till tals på villkor som i högre grad är deras egna då det finns möjlighet att 

låta bli att uttala sig i frågor som kan upplevas som känsliga. Som Löfdahl (2013) skriver så 

kan en del frågor även vara obekväma att samtala om inför sina kollegor, vilket jag har tagit 

hänsyn till vid formuleringen av mina frågor för att undvika att försätta deltagarna i 

fokusgruppen i obekväma situationer. 

Jag har tagit fasta på vetenskapsrådets (2011) rapport ”God forskningssed” när det kommer 

till individskyddet. Det är uppdelat i fyra mindre delar vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2011) förklarar kraven 

på följande sätt:  

Informationskravet handlar om att deltagarna ska informeras om studiens syfte, vilka moment 

som ingår i undersökningen samt att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan 

dra sig ur om så önskas. Samtyckeskravet har att göra med deltagarnas rätt att själva 

bestämma över sin medverkan i studien och bör ges så pass med information om 

undersökningen för att kunna ta ett välgrundat beslut att delta eller inte. Oftast får deltagarna 

skriva under en samtyckesblankett som styrker deras deltagande i studien. Är deltagarna 

minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet betyder att 
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deltagarnas personuppgifter måste förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Deltagarnas rätt till anonymitet ska respekteras och den personliga information som 

deltagarna bidrar med ska beskrivas på ett konfidentiellt sätt. Det sista kravet, nyttjandekravet, 

kräver att det material som samlas in under studiens gång och som rör deltagarna endast 

används i avsedd studie och därefter förstörs. 

Jag har därför utifrån dessa krav informerat deltagarna både skriftligt och muntligt om 

studiens syfte och deras rätt att när som helst avsäga sig sin medverkan i studien trots att de 

skrivit under en samtyckesblankett, samt att materialet endast kommer att användas i denna 

studie och förvaras på ett sätt så att obehöriga inte ska kunna ta del av det. Jag har även 

informerat om att uppgifter om personerna i studien kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och att materialet kommer att förstöras efter avslutad studie.   
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Resultat och analys 
 

Jag presenterar nu mitt syfte och frågeställning igen för att tydliggöra att det är utifrån detta 

som jag nu skriver fram mitt resultat och analys. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers föreställningar om barns 

inflytande i förskolan och frågeställningen lyder: 

- Vilka föreställningar kan urskiljas om barns inflytande i förskolan? 

 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa de 5 tema som jag har kunnat urskilja i min analys av 

det material som har framkommit ur fokusgruppsamtalet. Dessa svarar på min frågeställning 

om vilka föreställningar pedagoger har om barns inflytande och är: Inflytande i form av 

medbestämmande och valmöjligheter, Inflytande i form av att få uttrycka åsikter och bli 

lyssnad på, Inflytande genom planering och barns intresse, Inflytande som något som 

förutsätter mognad och särskilda kunskaper samt Inflytande utifrån relationer som innefattar 

tre underrubriker, Stödja och våga, Respekt och hänsyn och Tillit. På en del ställen i texten 

har jag valt att ha med lite längre dialoger mellan deltagarna för att ge läsaren en inblick i hur 

diskussionerna har sett ut. 

Namnen på deltagarna i gruppen har bytts ut mot en bokstav som inte går att koppla till 

deltagarnas riktiga namn. Jag har inte gjort några ändringar utifrån det inspelade samtalet vad 

det gäller språkbruk utan återger de exakta orden som deltagarna i gruppen har använt. Två 

punkter i texten betyder att deltagaren gjort en kort paus i sitt uttalande. 

 

Inflytande i form av medbestämmande och 

valmöjligheter 

Fokusgruppsamtalet inleds med en dialog angående en inledande punkt om vad de upplever 

att barns inflytande innebär. 

Barns inflytande är att de ska ha medbestämmande. Att man inte ska köra över dem. Om man säger 
såhär, att de vill måla t.ex. Så ibland så säger man: ”Nä, men du får vänta, vi ska göra något annat nu”. 

Då är det liksom att man ska tillmötesgå deras.. det som de vill göra i sin lustfylldhetssituation, eller 

vad man ska säga.. så de inte blir hämmade och tappar lusten. (E) 

Sen så finns det ju de som bara väljer det kompisen väljer, den de ser upp till, och inte har någon egen 

vilja alls så då får man själv.. om man ska fråga någonting, fråga den först och inte den kompisen som 

alltid ska bestämma. (O) 

Ah, det är viktigt att bestämma själv. Och det är ju samma det här, det jobbar vi ju mycket med även 
när de är pyttesmå, du liksom bestämmer över din egna kropp, det är ju också inflytande, alltså jag 

bestämmer över mig. (E) 
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I deras dialog angående vad inflytande handlar om menar en pedagog att barnen ska få vara 

medbestämmande genom att man tillmötesgår deras önskningar och vara öppen för den lust 

som infinner sig hos barnen i en viss situation. Pedagogerna uttrycker även vikten av att det är 

barnen själva som ska bestämma utan påverkan från någon annan. Ett sätt att motverka det 

menar den ena pedagogen är att helt enkelt ställa frågan först till det barn som man anser 

brukar bestämma minst. En pedagog menar att inflytande också är få bestämma över sin egen 

kropp och sig själv.  

Utifrån barnens möjligheter till inflytande i matsituationer utspelas följande dialog: 

Sen är det vid matsituationer. Där tycker jag att de ska få känna själva vad de vill äta och hur de vill 
äta och i vilken ordning och så. Så att de kan känna över sin egen kropp liksom. Att: ”Jag vet när jag 

är mätt och hungrig och vad jag vill äta”. (E) 

För där känner jag att det spelar ingen roll om de.. de måste inte äta upp ett ägg om de tar det utan det 

räcker att vi delar eller vi är tillmötesgående eller att man på nåt sätt gör skivor eller nåt och du tar vad 

du vill, du har en klick kaviar där.. (K) 

Det man gör är ju att man visar alternativen. Det är ju det du gör egentligen. (J) 

Jag tror att det ser väldigt olika ut.. olika situationer.. Hur man gör liksom tänker jag och jag tror att 

det är viktigt att man liksom enas i arbetslaget, att man gör på samma vis liksom. Så att man erbjuder 

mat, att man får lov att ta och att man får helst lov att ta själv. (N) 

Jag håller med dig, rättvisa är inte alltid lika. (O) 

Här uttrycker en pedagog att barn genom att använda sin kropp själva ska få bestämma över 

sitt matintag och avgöra om de är hungriga eller mätta. En annan pedagog menar att vikten 

inte bör ligga på om barnet äter eller inte men att man är tillmötesgående och ger barnen 

valmöjlighet att välja själva. För att ges inflytande menar en deltagare att det är viktigt att 

maten erbjuds på så vis att barnen själva kan ta till sig det som de vill ha. 

I samtalet om barnens möjligheter till inflytande i samband med fruktstunden uppstår följande 

konversation: 

Det är ju samma med frukten, alltså jag tycker att det är fruktansvärda situationer. Att alla ska ha lika 

mycket frukt. En är vrålhungrig, men den som är proppmätt ska äta lika mycket frukt som den som är 

vrålhungrig. Det är inget inflytande, det är inget bemötande mot barnen eller någonting. Det är ju bara 

något som vi har bestämt i förskolan. (E) 

Fast hur gör ni då, delar du upp hela frukten.. (K) 

Ja men man får väl ta eller man ser ju lite, man ser ju nästan på ett barn som är vrålhungrigt, då ger 

man ju den lite mer. (E) 

Så gör inte jag alls. Jag delar upp frukten och sedan skickar jag runt den och säger att de får ta två var 
och sedan går fatet runt och den som är hungrig den tar ju mer då liksom. Så det har jag inte ens tänkt 

på att man trycker i barn mer.. (K) 

Men alltså, jag tycker det är rätt klart att man gör så, jag menar ibland så är situationen så att man är 

alltså flexibel inom ramen för det. Sen tycker jag i och för sig att det här med rättvisa, att det blir så 

konstig diskussion när man säger det. (J) 

Nä det finns ingen rättvisa. (O) 
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Jo, den ska vi sträva efter tycker jag, men jag tror aldrig vi kan bli rättvisa. (J) 

En pedagog uttrycker här ett obehag över att alla barn ska ges samma mängd frukt vid 

fruktstunder och menar att barnen då helt saknar inflytande i situationen. En annan menar att 

detta inte är något som hen reflekterat över medans en deltagare anser att det handlar om att 

vara flexibel ,och se till situationen. 

 

Pedagogerna ger även uttryck för sångsamlingen som en situation där barnen ges inflytande 

på så vis att de själva får välja om de vill delta eller inte. 

Alltså, när man jobbar med yngre barn så är det ju liksom.. vi kan ju inte sätta barnen och säga att nu 

ska vi ha samling utan det blir ju mer liksom att man kanske drar igång lite sångstund, kanske har en 

gitarr och så. Och då kommer ju de som är intresserade. (N) 

Ja, precis. (O) 

Och de som inte är det, de går fram och tillbaka lite sådär liksom.. en del sitter hela tiden. Eller sitter, 

en del står, man behöver inte sitta liksom. (N) 

Och då blir det lustfyllt. (E) 

Det pedagogen uttrycker här är att de yngre barnen ges möjligheter att få delta i sångstunden 

på egna premisser. Det är okej att sitta eller stå eller att inte delta överhuvudtaget. En pedagog 

menar att det är först då som dessa situationer blir lustfyllda för barnen. 

Tidigare citat visar att pedagogerna anser att en del av att ge barn inflytande handlar om att 

vara tillmötesgående. En deltagare uttrycker dock en frustration över att inte alltid kunna göra 

detta. Följande konversation uppstår: 

Men det där som du började med där, det där om verksamheten. Det där att: ”Jag vill måla”. Äh.. så 

ska man lyssna på det då. Där känner ju jag att jag inte känner mig nöjd med mig själv.. Att jag inte 

alltid kan tillmötesgå det för jag känner en annan press, eller man har en annan struktur i huvudet eller 

att det alltså det jag.. det faller ofta på att.. ja vi försöker men där är jag inte nöjd med mig själv. Och 

den pressen som man har, mängden barn som vi har, att jag inte kan tillmötesgå och gå iväg och göra 

det som det barnet vill. Där fallerar jag. (K) 

Ja men då tänker man så här, hur är miljön uppbyggd då.  Är det alltså.. är det mer framme, mer 

tillgängligt, mer naturligt att de kan göra det själv, alltså det är ju där man kan se över det. (E) 

Alltså har man tilliten så.. för vi hade ju ett målarrum och där känner jag att där tog de ju över och det 

blev liksom.. det var tvunget att vara en vuxen där om det skulle fungera, de kunde inte klara det 

själva. Nu känner jag det i köket nu när vi gjort så, då blir det lite annorlunda, att de finns där man ser 
dem. Men jag känner när de vill stå och skapa, så känner jag att jag inte räcker till. Och det är ju något 

som jag vill att de ska ha inflytande, när de säger att de vill skapa. (K) 

Hur ser den miljö ut där du hela tiden kan låta alla välja exakt hela tiden vad de vill göra. (J) 

Jo men om man har ett hus där man har bemannade stationer med olika verksamheter, då kan barnen 

välja vad de vill göra. Så där har de valmöjlighet. (O) 

Jo men det är frågan om barn tänker stationsmässigt alltså. Jag tror att det är svårt att man kör 

stationer till alla de verksamheter som barn vill göra under dan. (J) 
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Miljöns uppbyggnad och gruppens storlek blir här enligt pedagogerna ett hinder i att 

möjliggöra barnens inflytande genom att inte kunna tillmötesgå deras önskningar. Något man 

skulle kunna kolla över menar en pedagog är huruvida miljön tillåter barnen att själva starta 

upp och kunna ta initiativ till aktiviteter. En annan uttrycker dock att det krävs att man då har 

tillit till barnen av att klara av situationen själva. En deltagare föreslår då olika bemannade 

stationer med aktiviteter för att ge barnen möjligheter att välja vad de vill göra vilket en 

pedagog anser kan bli problematiskt att genomföra då barnen har många olika aktiviteter 

under en dag i förskolan och att skapa en miljö där alla barn hela tiden kan få välja aktiviteter 

är näst intill omöjlig att skapa. 

 

Analys 

Deltagarna ger här uttryck för att inflytande innebär att barnen ska få vara med och bestämma 

samt att de ska ha  möjligheter att göra olika val. Flera av pedagogerna uttrycker att det är 

viktigt att alla barn säger vad de tänker och tycker utan att vara påverkade av sina kompisar.  

Att välja samma sak som en kompis tolkas av pedagogerna som att barnen då inte utnyttjar sin 

möjlighet till inflytande. Ett annat sätt att se på situationen skulle kunna vara att se det som ett 

inflytande att faktiskt ha möjlighet att få välja just det som kompisen väljer. En tolkning kan 

vara att pedagogerna ser på inflytande som något som sker individuellt utan påverkan från 

andra istället för i relationer med andra. I matsituationer menar en pedagog att barnen borde 

ges mer inflytande över hur, vad och i vilken ordning de ska äta. Uttalanden som ”det är ju 

bara något som vi har bestämt” och ”det har jag inte ens tänkt på” kan tolkas som att det 

saknas reflektion kring matsituationerna och fruktstunderna och att pedagogerna har fastnat i 

ett mönster där gamla rutiner fortfarande styr. En deltagare menar att lika inte behöver vara 

rättvist vilket kan tolkas som att det behövs ett mer relationellt bemötande av barnen i 

matsituationen där man ser till varje barns behov och förutsättningar för att ge möjligheter till 

inflytande. I sångsamlingar med de yngre barnen ger pedagogerna bilden av att mer se till 

barnens individuella behov och menar att man p.g.a. barnens ålder inte har samma krav på att 

barnen ska kunna sitta stilla utan att samlingen sker på barnens premisser. Detta kan tolkas 

som att ju äldre barnen blir desto mindre relationellt bemötande utövas och barnen förväntas 

istället förstå och kunna delta i enlighet med hur de vuxna tycker att deltagandet skall se ut 

vilket resulterar i mindre inflytande i situationen. De uttrycker även att barngruppernas storlek 

och utformningen av miljön ibland hindrar dem från att kunna ge barnen inflytande vilket kan 

tolkas som att de  menar att mindre barngrupper och en mer tillåtande miljö skulle öka 

barnens möjligheter att själva kunna ta initiativ och få påverka verksamhetens innehåll. En 

deltagare påpekar dock att inflytande i en tillåtande miljö också kräver att det finns en tillit till 

barnen för att de ska få utöva aktiviteter på egen hand. En tolkning är att barnen då ska kunna 

ta ett ansvar över situationen och veta vad för slags uppförande som då förväntas av de vuxna 

för att aktiviteter ska få ske på egen hand. En pedagog föreslår att man kan ha bemannade 

stationer runt om på förskolan så barnen själva kan få bestämma vad de ska göra. En annan 

deltagare ställer frågan om barn verkligen tänker stationsmässigt och om den miljön verkligen 

går att skapa där alla barn hela tiden kan få välja vad de vill göra. Till skillnad från de tankar 

om miljön som Wallin (1996) menar finns inom Reggio Emilia där man ser miljön som den 

tredje pedagogen som är uppbyggd på så sätt att den ska inspirera och stimulera barnen både 

till lek och skapande med mycket material som är lättillgängligt för barnen, så blir dessa 
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stationer istället en plats för aktiviteter som förutsätter hjälp från en vuxen. Jag tolkar 

pedagogernas utsagor som att de är  överens om att barnen bör ha ett inflytande i 

verksamheten och de aktiviteter som sker under en dag i förskolan men att detta inflytande då 

sker inom vissa bestämda ramar som pedagogerna sätter upp.   

 

Inflytande i form av att få uttrycka åsikter och bli 

lyssnad på 

Pedagogernas samtal om vad barns inflytande kan vara tar en annan riktning när N säger: 

Inflytande handlar inte bara om att bestämma tänker jag. Utan jag tänker mer liksom det här att man 

får säga sin mening och ha åsikter. (N) 

Jag tycker det är jätteviktigt att barnen, varje barn ska känna att det lönar sig att säga sin mening. Vi 
ska vara så pass lyhörda så vi: ”Jaha, hur tänkte du nu”, ”ja men det kanske vi kan prova”. Då känner 

barnet att: ”Jag betyder något och jag är viktig för verksamheten och kompisarna. Det tror jag stärker 

självkänslan. (O) 

Att man får ha åsikter liksom. Att man har olika åsikter. (N) 

Ja, jag tycker si och jag tycker så och det är lika bra ändå. (O) 

Precis, alla har något att säga också. (N) 

Det kommer ofta fram barn till mig och frågar var jag än befinner mig i huset eller ute. ”När är det 
min tur att få komma och måla”. ”Ja, just nu är de där men jag ska ha det kvar i huvudet, jag ska tänka 

på dig så fort jag kan”. Och så försöker jag göra det. Men att man får en vettig förklaring varför det 

inte går just nu i alla fall. (O) 

Och bekräfta att det är värt att säga sin åsikt, jag ska inte hålla tyst där, det är värt att säga den, men att 

du kan inte alltid få som du vill men har du sagt det så har du sagt det liksom. (E) 

Här kommer pedagogerna in på att inflytande även handlar om att få uttrycka åsikter och bli 

lyssnad på. De uttrycker att det är viktigt att man som vuxen visar att man tar det som barnen 

säger på allvar och försöker vara tillmötesgående. De betonar även vikten av att allas åsikter 

är lika mycket värda oavsett om man tycker lika eller inte. 

 

Analys 

Här lyfter pedagogerna vikten av att barnen ska känna att deras åsikter har betydelse och att 

det ska löna sig att säga sin mening på så vis att deras tankar och åsikter tas i beaktande och 

att pedagogerna i den mån det går försöker tillmötesgå barnens vilja. Om man använder 

Åberg och Lenz Taguchis (2009) begrepp hörstyrka, kan man tolka det som att pedagogerna 

ger uttryck för en vilja att genom att ta del av barnens tankar och åsikter skapar sig 

möjligheter att kunna förstå varje barns intresse och behov av utmaningar.  
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Inflytande genom planering och barns intresse 

I en diskussion berörde pedagogerna planeringen av den dagliga verksamheten som ett 

område för barn att ha inflytande över genom att deras intressen tas tillvara. 

 

Jag tycker att jag tänker mycket på att.. att liksom.. Vad var det de tyckte var roligt nu, kan vi fortsätta 

på det, har de någon idé.. jag skulle vilja jobba mycket mer så.. utgå ifrån det där.. (K) 

Deras tänk och det de säger.. (N) 

Ja.. och sen får jag naturligtvis komma med idéer för de kommer ju inte med idéerna själva och få det 
vidare utan men det får ändå bli nåt litet smörgåsbord av tankar som man kan lägga, hur ska vi göra.. 

det tycker jag låter intressant och jobba så för då får de ju också påverka åt ena eller andra hållet i 

verksamheten vad vi ska syssla med. (K) 

Det är ofta man halkar in på sidospår när man har projekt på gång. För var det nån eller några som var 

intresserade av det här istället, ja men då får man väl ta den lilla svängen och göra det först. (O) 

Men det gör ju inget, det är ju inte farligt liksom. (N) 

Det viktigaste är ju att de har roligt och lär sig. Och de lär sig ju mer när de är intresserade så.. så att 

man inte är så fyrkantig. (O) 

Mm.. jag tänker också det, intresset skapar ju så oerhört mycket och det kan ju också skapa intresse 
vidare i gruppen att: ”Aha, tänker ni så”, ”Det här låter ju roligt”, då får man med sig flera där också 

tänker jag. (N) 

Här uttrycker pedagogerna att barnens intresse får påverka aktiviteter och projekt som drivs i 

förskolan och på så vis ges inflytande. En pedagog menar dock att det behövs en vuxen för att 

bena ut barnens tankar och driva arbetet framåt. De säger också att det inte är farligt att 

barnen blir intresserade av andra saker på vägen och att man då får ta en liten avstickare. En 

pedagog menar också att effekten av att låta barnens intressen komma fram skapar 

möjligheter för fler barn att bli intresserade.  

 

Analys 

I arbetet med att ge barn inflytande i förskolan uttrycker pedagogerna att det är viktigt att ta 

till vara på barnens intressen och det som de finner roligt för att de ska ges inflytande i 

planeringen av verksamheten. Åberg & Lenz Taguchi (2009) menar att vi ska se barns 

olikheter som styrkor och inte som hinder, vilket framkommer i pedagogernas resonemang 

om att låta barnens intressen komma fram för att inspirera gruppen och ge fler barn 

möjligheter att finna nya intressen. En deltagare uttrycker det som att inte vara så ”fyrkantig” 

vilket kan tolkas som en vilja att låta barnen vara med och bestämma och vara öppen för 

andra sätt att tänka än sitt eget, att kunna följa barnen i det som de intresserar sig för så att 

större projekt blir möjliga där vägarna inte redan är förutbestämda. Detta kan liknas vid vad 

Åberg och Lenz Taguchi (2009) kallar för en medforskande roll där man genom lust och 

nyfikenhet lär tillsammans med barnen. Detta betonas även inom Reggio Emilia skriver 

Wallin (2014) där man menar att det är viktigt att följa barnen i de riktningar de tar för att 

öppna upp för deras möjligheter att senare kunna välja vad de vill göra.   
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Inflytande som något som förutsätter mognad och 

särskilda kunskaper 

Under samtalet kommer pedagogerna in i en diskussion kring olika förutsättningar för barns 

inflytande.  

 

Men jag tycker, barns inflytande handlar väl egentligen om vad är det barn kan ha inflytande över. Vad 

får de ha inflytande över. För det, egentligen säger vi ju att det är tydligen ett problem det med maten 

då. För det är på nåt sätt så att där kan inte barn ha totalt inflytande över matsituationen. Och 

egentligen då vad det handlar om det med maten, det är ju det att man ska få barn att till slut våga äta 

så pass, testa så mycket så att det kan ta ett inflytande över vad det äter. Alltså, barn är ju inte så 
utvecklade från början så att de kan det. Utan då får jag ju träna dem i det och faktiskt vara den som är 

i auktoritet. Att du visar alternativen alltså, och sen då till slut så når de den utvecklingsnivån att de 

själva kan ta det beslutet. (J) 

Det beror på vilka glasögon du tar på dig. Jag brinner mycket för matsituationerna fortfarande att de 
ska få mer inflytande där hur små barnen än är. Att de är så pass kompetenta att de kan bestämma det 

själva och har de fritt och det finns tid så äter de kanske lite bröd först och tar soppa sen. De äter det i 

vilken ordning som helst då. (E) 

Jo, men du har ju fortfarande det målet, du måste ju ha ett mål, varför vi äter med barnen, varför äter 

vi överhuvudtaget med dem. (J) 

Men då kan du ju säga såhär att vi kan ju ha fyra olika förhållningssätt som vi gör då och alla kanske 

är lika bra men det är ju viktigt att diskutera varför jag använder mitt förhållningssätt. För att nå mitt 

mål. Jag ser det ju inte att man kanske ska tvinga barnen, då tar det mycket längre tid för då blir det 
maktkamp innan du når målet. Har du barn som får känna efter lite själva väldigt tidigt så når du målet 

mycket fortare, så tänker jag. (E) 

Jo visst, men jag menar det, jag är inte heller för att man ska tvinga, men samtidigt finns det ju ett 
moment i det att jag är där och tjatar på barnet och säger att: ”Det är bra att du provar”. Och varför 

tycker jag det? Jo, därför att jag vet att barns inflytande över mat det förutsätter att de vet en hel del 

om mat. För annars kan de inte ha det inflytandet. (J) 

En pedagog uttrycker här att barnen för att kunna ges inflytande i matsituationer först behöver 

ha tillägnat kunskaper om mat, att de ska ha så pass mycket erfarenheter kring mat och ha 

provat mycket olika sorters mat för att själva kunna ta beslut om sitt matintag. Pedagogen 

menar att barnen inte från början är så pass utvecklade utan att det är något som kommer med 

åldern och barnen behöver därför vägledning av den vuxne. En annan deltagare uttrycker att 

barn bör ges inflytande i matsituationer oberoende av ålder och tidigare kunskaper och menar 

att det handlar om vilket förhållningssätt och syn på barn som man har.  

 

I följande konversation tas även barnens möjligheter till inflytande vid påklädning upp. 

Jag tänker med hallsituationen med kläder där, som vi har kämpat med att.. vad är det för väder ute 

liksom.. det började vi ju också i den änden liksom att nu ska du ha det här på dig för det är kallt ute. 

Och sen blir det ju att de väljer bort vissa saker och då har vi ju haft, ja vi har ju jobbat med det lite 

grand och pratat om temperatur och vad som händer i kylan, hur värmen stannar i kroppen på oss. Och 

nu känner jag att de har ju skapat sig kunskap om detta, alltså nu har de ju fullt inflytande över vad de 

ska ha på sig. Vill du gå i vattenpölarna idag eller vill du.. eller vill du ha stövlar eller skor. Det väljer 

de ju själva liksom. Beroende på vad du vill göra så får du gå in och byta skor. Då bestämmer de ju. 

Då har de lärt sig kopplingen där emellan. Fast de har ju inte det från scratch. (K) 
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Nä. (E) 

Utan det har ju vi påverkat dem med olika, åt olika håll. (K) 

Ja men vi ska ju vara ledare. (E) 

Sen kan jag tycka att det barnen säger själva att när de får inflytande att: ”Jag vill gå ut sådan här 
idag”, kanske med för tunna kläder. ”Okej, gör det då”, så känner ju barnet att det är lite kallt. Och då 

har man ju eget ansvar och då lär man sig det. (O) 

Här menar en pedagog att möjligheter till inflytande vid påklädning också förutsätter att 

barnen tillägnat sig vissa kunskaper om väder och vind. Pedagogen uttrycker att barnen själva 

får bestämma men att det villkoras av att de förstår och har lärt sig sambandet mellan väder 

och lämpliga kläder. En annan deltagare tycker att barnen själva bör ges ansvar att välja 

kläder för att på så vis få erfarenheter och lära sig vilka kläder som passar för vilket väder. 

 

Analys 

Här uttrycker flera av deltagarna att barnen för att kunna ha ett inflytande först måste ha 

utvecklat vissa färdigheter och särskilda kunskaper. Pedagogerna uttrycker att barnen t.ex. 

behöver ha mycket erfarenheter kring olika sorters mat och smaker för att själva kunna 

bestämma vad de ska äta vilket då den vuxne har makten att avgöra ifall barnen har tillägnat 

sig eller inte. Barnen behöver också ha kunskaper om väder och vind och hur detta påverkar 

kroppen för att kunna ges inflytande över vad de ska ha på sig när de går ut. De uttrycker 

också att barnen behöver ha lärt sig samband som att skor inte passar om man vill hoppa i 

vattenpölar. Detta förutsätter då att barnen redan innan de går ut har funderat över vad de vill 

göra ute på gården. Man kan tolka detta som att det finns krav från pedagogerna att barnen 

behöver ha koll på de regler som gäller vid utgång samt vad pedagogerna anser är accepterad 

klädsel för att kunna få ett inflytande över vad de ska ta på sig. Som då i slutändan på sätt och 

vis ändå är bestämt av pedagogerna. En annan pedagog uttrycker istället en syn på barnet som 

kompetent nog att fatta egna beslut och lägger vikten på pedagogernas förhållningssätt istället 

för barnens mognad. Pedagogen menar att om man istället för att se det som att barnen 

behöver ha förkunskaper för att kunna ha inflytande låter barnen tänka och känna efter själva. 

Detta kan liknas med Reggio Emilias (Wallin 2014) syn på barn som fulla av resurser och som 

förmår och kan mycket. 

 

Inflytande utifrån relationer 

Detta tema är indelat i 3 mindre delar vilka är: Att stödja och våga, Respekt och hänsyn samt 

Tillit. Jag kommer genom citat redovisa för var och en av delarna och sedan avsluta med en 

analys. 

Att stödja och våga 

Utifrån diskussion om hur pedagogerna kan nå barn som inte visar att de vill ha inflytande 

uppstod följande konversation: 
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Det finns ju faktiskt barn som är väldigt blyga och inte vågar säga flaska, alltså inte nåt. Då måste vi 

hjälpa.. att de vågar tänka själva och uttrycka det. (O) 

Ja man får liksom ställa små frågor och liksom.. (N) 

Mindre grupper.. ta dem kanske själva eller bara några barn och prata om saker.. (O) 

Eller så bjuder man in på olika sätt också tänker jag.. (N) 

De vågar när man sitter med en två, tre kompisar och en pedagog, då vågar de, oftast.. till slut. Och 
märker de att det går bra så vågar de mer och mer och mer. Så det tror jag på, men man måste börja i 

den lilla gruppen. (O) 

Det är viktigt att dela upp sig i små grupper så man verkligen hinner samtala, dialogen och samtalet är 
ju jätteviktigt. Det är ju för att bli sedda och bekräftade och allt det där. Men att man ändå bekräftar.. 

(E) 

Ja.. känslan.. jag tänker på det du säger med barn som är lite tysta och kanske inte visar sig så mycket 

och så, att jag tror det är oerhört viktigt att man vågar möta dem och liksom kanske ge en sån liten 

extra omfamning och sätta sig och prata några ord extra liksom så man känner att man känner sig sedd 

och pratad med och så där. (N) 

Och är de större så kan man ju prata med dem liksom: ”Vad tycker du om?”, ”Tycker du det?”, ”Det är 
bra om du säger vad du tycker då är det lättare för mig att förstå”. Alltså att man kan ta exempel för 

dem liksom, hur situationen kan vara i olika situationer, så här: ”Om du hade sagt det där så kanske 

jag hade förstått det, nu kanske jag blir lite arg på dig” eller ”Du fick inte det du ville men hade du 

sagt det”, och så.. varje gång du börjar säga så är man där och möter upp  då. (E) 

Jag kan ju känna att jag på nåt sätt i min fart ibland missar de där barnen. (K) 

Ja det gör man lätt. (N) 

Jag är väldigt kritisk mot mig själv där att jag känner att.. men har jag verkligen pratat där idag.. (K) 

Det finns ju så många andra som tar ens tid och plats.. (O) 

Exakt. Och sen när man kommer ur så känner jag ju sån.. sån känsla av att jag inte har räckt till för de 

som är lite tysta. (K) 

Men det är ju svårt, jag tänker det är ju stora grupper och det är liksom.. ibland så känner man ju det 

när man kommer hem att.. oj, har jag verkligen.. men det är svårt. (N)  

Här anser pedagogerna att de behöver stödja barn i att uttrycka inflytande då alla barn kanske 

inte vågar uttrycka vad de vill. De poängterar vikten av att arbeta med barnen i mindre 

grupper för att få möjlighet att ta del av alla barns åsikter och tankar, särskilt då de barn som 

pedagogerna upplever som mer tysta och tillbakadragna. 

 

Analys 

Här synliggörs pedagogernas strävan efter att alla barn ska våga uttrycka sin åsikt. De pratar 

med barnen om att det är viktigt att de får veta vad barnen tycker för att de ska kunna förstå 

deras handlingar. Detta kan relateras till Reggio Emilia och det reflekterande lyssnandet 

(Wallin 2014) om att stödja barnen i deras tankar och sätt att uppfatta saker. En tolkning kan 

också vara att de barn som är mer framåt och pratglada ges mer inflytande och får större plats 

i barngruppen än de barn som inte hörs lika mycket. Detta är något som pedagogerna 
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reflekterar kring vilket tyder på att de upplever en frustration över att inte känna att de räcker 

till åt alla barn i gruppen. 

 

Respekt och hänsyn 

 

I denna diskussion kommer pedagogerna in på respekt och hänsyn som ytterligare aspekter 

om vad inflytande innebär. 

 

Men barns inflytande tänker jag, det är ju också att ta hänsyn. (N) 

Ja absolut. Det ingår ju i det. (J) 

Det är ju något som ingår i det som vi ger barnen tänker jag, hela tiden. Man tar hänsyn till varandra. 
Vi är många här. Det är ju inte bara du liksom, utan vi måste tänka på hur vi förhåller oss till varandra. 

Och det ska ju vi på något vis lite grand visa vägen för vad som är rätt och vad som är fel, tänker jag. 

Eller erbjuda i alla fall. Och det är ju jättesvårt. För alla barn, precis som vi vuxna är ju väldigt olika. 

(N) 

Men det är ju också det här respekt och hänsyn och liksom så där då får man säga att: ”Du kanske vill 

skrika men den får jätteont i öronen och så får man ju diskutera det lite. (E) 

Men alltså hela tiden finns det ju gränser för dem så då måste det ju även vara det att inflytande är 

detsamma som att du har respekt för de andra. (J) 

Yngre barn visar ju väldigt bestämt att också.. jag är ju i hela huset nu och jag är ganska ofta inne och 

jobbar på yngre barn när det fattas folk och så.. och i början när de inte kände mig så var det ju så när 
vi skulle göra grejer, nä de hämtade sin.. den kända som finns på avdelningen och då får jag respektera 

det. 

Ja och så måste de känna, kanske sitta i knät, sitta och snacka lite, vad tycker du om att göra liksom, 
jaja du och jag är kompisar här va liksom. Att man är på samma nivå men man har ändå pondusen 

och.. jag är vuxen , jag vet mer men jag respekterar dig, vi är lika. (E) 

Det har ju att göra med personligheten tänker jag. Men det är ju viktiga relationer som man skapar och 

det är ju oerhört viktigt. (N) 

Och sen har vi de här barnen som när vi försöker hålla i våra traditionella så kallade samlingar.. alltså 
det finns ju alltid ett eller två eller tre som snurrar runt och smiter ifrån och hittar på saker och stör, ja 

negativ uppmärksamhet. Alltså, det är ju deras sätt att säga ifrån att jag klarar inte detta, jag är inte där 

ännu, jag ska inte vara här. Och då måste vi tänka på det, för vi nästan kränker barnen om vi försöker 

och tvinga in dem och sitta stilla. (O) 

En del har ju inte förmågan att sitta stilla heller. (K) 

Nä, de har inte det, de kan bara inte. (O) 

Och för vems skull gör vi det då.. (E) 

Pedagogerna lyfter här respekt och hänsyn som viktiga aspekter av inflytande. En ömsesidig 

respekt mellan barn och pedagoger men även mellan barn och barn. De uttrycker att barnen 

behöver kunna visa hänsyn och respekt mot sina kamrater genom att vara lyhörda för deras 

känslor men också att pedagogerna visar hänsyn och respekt mot barnen genom att se till 

deras individuella behov och förutsättningar.  
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Analys 

Pedagogerna uttrycker här att det är viktigt både som vuxen och barn att tänka på hur man 

förhåller sig till varandra. En pedagog menar att det är den vuxne som ska visa vägen för vad 

som är rätt och fel vilket kan tolkas som att pedagogerna ser sig själva som förebilder och 

därför agerar så som de vill att barnen ska agera. En pedagog tar upp de traditionella 

samlingarna som en problematisk situation där barn genom olika handlingar som att smita 

ifrån eller hitta på saker upplevs av pedagogerna som störiga. Detta kan tolkas som att barnen 

använder sitt kroppsspråk för att utöva inflytande i situationen. En deltagare menar att det 

handlar om barnens oförmåga att kunna sitta still vilket kan tolkas som att barnen behöver 

utveckla särskilda förmågor för att kunna delta i samlingar istället för att utforma dem efter 

barnens egna förutsättningar. Deltagarna ger dock uttryck av att vara medvetna om att dessa 

traditionella samlingar inte utformas utefter den specifika barngruppens behov och 

förutsättningar och att de behöver ta mer hänsyn till detta. Detta kan tolkas som att det finns 

en vilja att kunna tillmötesgå varje enskilt barns behov i dessa situationer men att det behövs 

reflektion kring hur man skulle kunna möjliggöra detta. 

 

Tillit 

 
Under samtalet kommer även tillit upp som en viktig aspekt av barns möjligheter till inflytande och 

följande konversation uppstår. 

    

Om man tänker så här liksom.. det kan ju bli så här som idag t.ex. så berättade jag massa sagor i.. och 
då efter en stund så frågade de liksom: ”Kan jag få leka med sagorna?” och jag är ju väldigt rädd om 

dem och då sa jag: ”Okej, jag litar på dig nu, du får sitta här vid bordet och leka med dem”. Då har de 

ju sagt vad de tycker, de vet att det nästan alltid är nej för att jag känner att de är mina. (E) 

Grejen är att om du ger barn totalt inflytande så är det ju dessutom så att då får du ju ta 

konsekvenserna. Är det så att man skapar en miljö utomhus där barn ska komma undan ifred för barn 

har behov utav det då handlar det om att barn har inflytande över situationen då alltså för de får vara 
ifred och göra något. Men samtidigt ska det finnas ett ställe i den miljön där den vuxne kan stå och 

kika lite, så att de utnyttjar sitt inflytande på rätt sätt då. Och det är ju en balansgång för det är så som 

jag tycker det här också, det här med relationer och så för man vet ju ofta.. det är barn man faktiskt 

kan låta gå in där bakom snåret utan att jag står där och kikar.. att de fixar det ändå. (J) 

Då bygger man upp tilliten så, pratar med dem, hur är det runt omkring, vad tycker du om att göra. 

Oftast blir det ett par, tre konflikter så vi har rensat ut det, sen är det bara att kolla på dem: ”Kommer 

du ihåg, jag litar på dig nu. Du vet, du får göra mycket mer saker om jag kan lita på dig, men du vet 

kan inte vi lita på varandra så blir det ju så tråkigt, då får jag ju bara tjata på dig. Och du kan lita på 

mig, säger jag en sak så gör jag det sen”. (E) 

För jag tänker med de yngre barnen så är det ju inte alltid det talande språket man har heller utan då är 
det mer kroppsspråket eller att barnet ser att jag ser dem men att.. jag litar på dig för att det ser du nu 

och då kan du göra det liksom. (N) 

Men det är samma med större.. (E) 

Ja, absolut. (N) 

När du har byggt upp det liksom, då är det bara blicken.. nu litar jag på dig. (E) 

Alltså, man vet hur det fungerar, det är ett samspel blir det ju. (N) 
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Respekt och tillit vuxna-barn och barn-barn och alla liksom. (E) 

Det pedagogerna ger uttryck för här är att det krävs tillit för att barnen ska ges inflytande och 

att det med tilliten då också kommer ett ansvar som barnen förväntas kunna ta. En pedagog 

uttrycker att barnen får göra mer saker om de anser sig kunna lita på att barnen. 

 

Analys 

Här tar pedagogerna upp vikten av att både barn och vuxna ska kunna känna tillit till 

varandra, samtidigt ger flera pedagoger uttryck av att mena att det i vissa situationer krävs att 

de litar på barnet för att ett inflytande ska ges. Detta kan tolkas som att barnen behöver känna 

till vilket beteende som förväntas i situationen och att mer tillit ger fler möjligheter till 

inflytande. En pedagog menar också att man måste ta konsekvenserna som följer av att ge 

barnen inflytande eftersom det kanske inte utnyttjas på rätt sätt. Här kan man tolka det som att 

det enligt pedagogen krävs tillit för att barnen ska ges inflytande och att det med tilliten då 

kommer ett ansvar som barnen förväntas kunna ta i form av att utnyttja inflytandet på det sätt 

som pedagogen anser är det rätta sättet.   

Sammantaget i detta tema så visar pedagogernas dialoger att de skapar tillit till barnen för att 

ge dem inflytande och att de behöver finnas som stöd för att hjälpa barn att uttrycka sina 

åsikter. Att barnen ska visa respekt och hänsyn ses av pedagogerna som viktigt, men minst 

lika viktigt är att de själva visar respekt och hänsyn tillbaka. 

 

Slutsats 

Utifrån min frågeställning om vilka föreställningar pedagoger har om barns inflytande så har 

jag urskilt 5 olika teman. Inflytande i form av medbestämmande och valmöjligheter, 

Inflytande i form av att få uttrycka åsikter och bli lyssnad på, Inflytande genom planering och 

barns intresse, Inflytande som något som förutsätter mognad och särskilda kunskaper samt 

Relationens betydelse för barns inflytande. Sammantaget visar resultaten på att barnens 

inflytande villkoras av pedagogernas olika syner på hur inflytandet bör ges beroende på 

situationen. Dessa villkor formas bl.a. utifrån barnens förmåga att kunna uttrycka sig, 

särskilda färdigheter och kunskaper som krävs och hur mycket tillit pedagogerna har till 

barnen. Utifrån pedagogernas samtal kan det också  utläsas att pedagogerna resonerar på olika 

sätt angående barns möjligheter till inflytande. De anser att barnen behöver ha vissa 

färdigheter och kunskaper för att få ett inflytande samt att kunna ta ansvar för det inflytandet 

som ges. De påtalar också att det är de själva som pedagoger som behöver anpassa sig till 

barns olika sätt att vara och bemöta dem därefter för att kunna ge alla barn möjligheter till 

inflytande. De hinder som pedagogerna uttrycker kan stå i vägen för barnens möjligheter till 

inflytande är bl.a. stora barngrupper och tidsbrist men även risken av att sitta fast i gamla 

tankar och rutiner. 
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Slutsatsen av denna studie blir därför att för att alla barn ska kunna få ökade möjligheter till 

inflytande i förskolan behöver pedagogerna anta ett relationellt perspektiv och se att de 

tillsammans med barnen är delaktiga i de relationer och händelser som sker under en dag, att 

man närmar sig barnens perspektiv och ser till varje enskilt barns behov och förutsättningar. 

Som Wallin (1996) skriver så menar man inom Reggio Emilia att barn lär och uttrycker sig på 

100 olika sätt vilket gör alla barn unika. Det är därför viktigt att vi som arbetar i förskolan 

skapar möjligheter för barnen att också kunna få inflytande på många olika sätt för att alla 

barn ska få möjligheter. Pedagoger antar detta sätt att se på det i många av sina uttalanden där 

de lyfter vikten av att lyssna på barnen, bjuda in dem i samtal och aktiviteter och forma 

verksamheten efter deras behov och förutsättningar, då kan alla barn få möjligheter till 

inflytande.   
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Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de slutsatser som jag dragit i relation till tidigare 

forskning. Jag kommer även kort att föra en diskussion kring mitt metodval och 

genomförande samt ge förslag till fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie har pedagogers föreställningar om barns inflytande varit i fokus. Därigenom 

har också pedagogers olika förhållningssätt till barn och deras inflytande kunnat utläsas vilket 

skulle kunna sättas i relation till Johanssons (2011) atmosfärer. Utifrån pedagogernas 

berättelser om sina avdelningar kan det utläsas att det förekommer olika atmosfärer på 

avdelningarna. Genom uttalanden som att vara tillmötesgående och lyhörda för barnens 

önskningar ger deltagarna uttryck för en samspelande atmosfär där barnens intressen tas 

tillvara och skapar ett gemensamt lärande i gruppen. Uttalanden som att barnen först behöver 

tillägna sig kunskaper och färdigheter innan ett inflytande kan ges visar istället på en mer 

kontrollerande atmosfär där barnens inflytande villkoras av pedagogernas bedömning av deras 

kunskaper och färdigheter. Pedagogernas berättelser kan dock tolkas som att det inte bara 

förekommer en atmosfär på en avdelning utan att det skiftas mellan olika atmosfärer under 

dagen. 

Ribaeus (2014) skriver i sin avhandling om individualistiska demokratihändelser där barnen 

har möjlighet att ta egna initiativ och beslut som inte initierats av en vuxen. Detta är något 

som jag upplever att deltagarna i fokusgruppen strävar efter i den dagliga verksamheten men 

att de anser att utformning av miljö samt stora barngrupper ibland kan skapa svårigheter för 

detta. Matsituationerna t.ex. beskrivs av en del av deltagarna som situationer där barn bör få 

större möjligheter till inflytande i form av att kunna ta egna initiativ och beslut kring vad, hur 

och i vilken ordning de vill äta medans en deltagare uttryckte att rutiner och gamla tankesätt 

ibland sätter stopp för detta. Sociala demokratihändelser menar Ribaeus är situationer där barn 

tillsammans skapar villkor och utövar inflytande. Detta kan liknas med den miljö som en 

pedagog beskriver ibland skapas utomhus för att barnen ska få komma undan och leka ostört, 

det framkommer dock att barnen då förväntas använda sitt inflytande på det sätt som 

pedagogerna anser vara det rätta sättet. 

Emilssons (2008) studie visar på att möjligheter till barns inflytande och delaktighet ligger i 

det kommunikativa handlandet. Hon fann i sin analys fyra sätt att förstå och tolka lärares 

kontroll och barns inflytande i samlingar. Ett sätt är att inte ge barnen något inflytande alls där 

samlingen präglas av en stark lärarkontroll. Detta kan liknas med det en pedagog uttryckte om 

att de barn som pedagogen ansåg störde och sökte efter negativ uppmärksamhet vid 

anordnade traditionella samlingar skulle plockas ut ur samlingen. Detta kan tolkas som att 

samlingen då är starkt lärarstyrd och att dessa barn inte bedöms klara av det. Istället för att ge 

barnen möjligheter att få delta utefter sina egna förutsättningar nekas barnen istället att få 
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delta i samlingen. I sångsamlingar med de yngre barnen ger en pedagog istället uttryck av att 

barnen tillåts delta på egna premisser där deltagandet är helt frivilligt och barnen kan komma 

och gå som de önskar. Detta kan liknas med det tredje sättet där Emilsson beskriver 

lärarkontrollen som emotionellt närvarande och lekfull och där barnen kan göra fria val 

utifrån egna initiativ. Emilsson undersökte även vilka värden som kommuniceras och 

uppmuntras i kommunikationshandlingar mellan lärare och barn. Hon fann att demokratiska 

värden som att utöva inflytande och delta i gemenskapen framstod som erbjudanden till 

barnen, vilket även kan utläsas i resultaten av min studie men att de även anser  att det handlar 

om att tillmötesgå barnens önskningar. De värden som jag utläser att pedagogerna uttrycker 

som viktiga i relationen till barnen är tillit och respekt. Barnen förväntas visa respekt mot de 

vuxna och sina kamrater, men även de vuxna ska visa respekt för barnen på så vis att de ska ta 

vara på deras tankar och idéer . När det kommer  till tillit tolkar jag det som att de barn som 

pedagogerna känner stor tillit till ges fler möjligheter till att få inflytande och påverka sin 

vardag. Dessa värden kan kopplas ihop med vad Emilsson kallar för det önskvärda barnet där 

bl.a. beteenden som att visa omsorg, lyda vuxna och kunna ta instruktioner beskrivs som 

önskvärda.  

Westlund (2011) fann i sin studie att pedagogerna använde sig av främst 5 stycken olika 

arbetsformer i arbetet med barns inflytande, varav en var att ge barnen möjligheter att 

bestämma och välja själva. Detta var något som diskuterades flitigt i samtalet med 

fokusgruppen, att barnen skulle ges möjligheter att få vara med och bestämma i olika 

situationer. En del av deltagarna ansåg dock att det finns särskilda färdigheter som barnen 

först måste utveckla för att de ska ges möjligheter att få vara medbestämmande i vissa 

situationer. En annan form som Westlund beskriver är att ge barnen handlingsutrymme att 

kunna ta initiativ och bestämma själva utan att vara beroende av en pedagog. Även denna 

form kom upp under samtalet och en pedagog menade att just miljön var något man kunde se 

över för att skapa fler möjligheter för barnen att få inflytande och minska den frustration som 

en deltagare uttryckte om att inte räcka till för alla de aktiviteter som barnen vill göra. 

Ytterligare en form som Westlund beskriver är att skapa möjligheter till samtal med barnen 

för att kunna ta del av deras åsikter och tankar. Här tar pedagogerna i min studie precis som 

deltagarna i Westlunds studie upp vikten av att dela barnen i mindre grupper för att ge alla 

barn möjlighet att få komma till tals och få känna sig lyssnade på. En annan form som 

kommer upp i fokusgruppsamtalet och som även nämns i Westlunds studie är att i planeringen 

av verksamheten ta utgångspunkt i barnens behov och intressen. Här stämmer studiernas 

resultat överens på så vis att deltagarna uttrycker det viktigt att utgå ifrån barnens intressen för 

att skapa ett lustfyllt lärande.  

Vad kan vi då dra för lärdomar utifrån resultatet av denna studie? 

Precis som i tidigare forskning visar mitt resultat på relationens betydelse för barns inflytande 

i förskolan, där bl.a. ömsesidig respekt och tillit mellan barn och pedagog ses som viktiga 

ingredienser. Resultatet visar också att inflytande innefattar väldigt mycket och har många 

olika betydelser, som att barnen får vara med och bestämma, att de ska bli lyssnade på, 



 

29 

 

pedagogernas förhållningssätt och möjligheter att anpassa sig och verksamheten efter barnens 

behov och förutsättningar. Det framkommer även att pedagogerna ser barns inflytande i 

verksamheten som en självklarhet och att de visar på en vilja att ge alla barn möjligheter till 

inflytande men att det också finns gränser och ramar för detta inflytande. Sammantaget visar 

resultatet på att det är ett viktigt ämne att ta upp för vidare diskussion och reflektion i 

arbetslagen då det finns olika perspektiv och föreställningar bland pedagogerna. Ett synsätt 

behöver inte vara mer rätt än något annat men man behöver vara öppen för andras sätt att se 

och tänka kring barns inflytande för att tillsammans skapa möjligheter för alla barn att få 

inflytande i förskolan. 

 

Metoddiskussion 

Att jag valde metoden fokusgrupp beror på att jag fann den intressant och spännande. Dock 

var jag lite nervös för hur det skulle gå då jag inte har erfarenhet av metoden sedan tidigare. 

Eftersom jag ville undersöka pedagogers föreställningar om barns inflytande ansåg jag det 

som en bra metod att en fokusgrupp tillsammans skulle få diskutera ämnet för att få på så vis 

också själva få möjlighet att ta del av andras åsikter och tankar. Hade jag intervjuat deltagarna 

var för sig hade resultatet säkert blivit ett annat eftersom de då inte hade kunnat diskutera med 

varandra. Det blev många intressanta diskussioner under samtalet och jag anser att metoden 

resulterade i tillräckligt mycket material för att ge svar på min frågeställning. Anledningen till 

detta tror jag kan ha berott på tidigare samarbete mellan förskolorna och att deltagarna därför 

hade lätt för att öppna upp sig och våga delta i samtalet. Hade fokusgruppen istället bestått av 

5 pedagoger från 5 olika förskolor hade kanske inte diskussionerna blivit lika livliga men 

hade möjligtvis lett till en större variation av föreställningar kring barns inflytande. Eftersom 

gruppen bestod av 5 deltagare och samtalet varade i en timme tog transkriberingen av 

samtalet väldigt lång tid. Det blev mycket att skriva ner och jag ville vara så noggrann som 

möjligt. Ett alternativ hade varit att dela upp samtalet på två lite kortare tillfällen men 

samtidigt måste man då kanske avsluta just när gruppen är inne i en intressant diskussion. 

Skulle jag få möjlighet att hålla ett samtal med ytterligare en fokusgrupp så skulle jag vara 

mer noggrann av val av rum att sitta i. Det befann sig en del barn i rummet som var i 

anslutning vilket gjorde att jag periodvis hade svårt att koncentrera mig, detta var dock inget 

som verkade bekomma deltagarna som inte visade på några svårigheter att behålla 

koncentrationen. 

 

Fortsatt forskning 

Att göra detta examensarbete har verkligen varit både roligt och lärorikt. Att träffa 

fokusgruppen och få ta del av deras tankar och erfarenheter har verkligen utmanat mitt 

tänkande. Det hade varit intressant att få möjlighet att träffa fokusgruppen en gång till för att 

se den utveckling som skett sen förra gången. Det hade även varit intressant att låta fler 
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fokusgrupper få resonera kring samma ämne för att få en större bredd av pedagogers 

föreställningar om barns inflytande. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 
 

 

Mitt namn är Lina Stark och jag läser sjätte terminen på förskollärarprogrammet 

på Karlstads universitet. Det har nu blivit dags för mig att göra mitt 

examensarbete som syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till 

barns inflytande i förskolan. Jag kommer därför att genomföra en 

fokusgruppintervju med 4 verksamma pedagoger där vi tillsammans kommer få 

skapa mening kring barns inflytande. Intervjun kommer att gå till på så vis att 

jag endast ställer några få frågor inom ämnet barns inflytande för att ni deltagare 

själva ska kunna lyfta det som ni upplever som viktigt inom ämnet. Detta blir 

också ett tillfälle för dig som pedagog att få ta del av andras åsikter och tankar 

som kan leda till nya insikter vad det gäller barns inflytande i förskolan. 

Intervjun kommer att spelas in och pågå cirka 30-60 minuter vid ett tillfälle 

under v.16. 

Du har som deltagare i denna studie rätt att närsomhelst avsäga dig ditt 

deltagande i undersökningen utan att behöva ge någon förklaring. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och förvaras på ett sätt 

så att obehöriga inte ska kunna ta del av det. Uppgifter om de personer som 

ingår i undersökningen kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och allt material kommer att förstöras efter avslutad studie. 

 

Vid frågor kontakta mig gärna. 

Lina Stark XXXXX 
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Samtyckesblankett 
 

 

SAMTYCKE 

 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i Lina Starks studie. Jag har 

tagit del av informationsbladet där studiens syfte och tillvägagångssätt 

tydligt framgått samt de rättigheter jag som deltagare i studien har. 
 

 

 
Datum: 

 

Underskrift: 
 


