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Sammanfattning 

Bakgrund: Läroplanerna har tydliga formuleringar angående barns inflytande i förskolan och 

skolan. Forskning har visat att barn ofta är en outnyttjad resurs (Tham 1998). Forskare menar 

dessutom att barn behöver ges möjlighet till dagligt inflytande för att kunna trivas och må bra 

(Korpela 2004).  

Om vårt samhälle även i framtiden ska kunna fungera demokratiskt är det av stor vikt att de 

som lever där har förmågan att tänka kritiskt och värdera det som sägs och görs. Våra barn 

behöver därför få träna sig i att ha inflytande (Ferm, 1993). De vuxna i barnens närhet har stor 

betydelse för hur barnen utvecklar sin förmåga till att ta beslut, vara delaktiga och ha 

inflytande (Tham, 1998). 

Syfte: Syftet med min studie är att undersöka hur förskollärare resonerar om förskolebarns 

inflytande i verksamheten och i vilken relation resonemangen står till förskolebarnens 

konkreta inflytande. 

Metod: För att nå mitt syfte med studien valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer 

som huvudsaklig metod. För att stärka studiens validitet ansåg jag dock att intervjuerna borde 

kompletteras med observationer. Jag började med att göra observationer som jag senare följde 

upp med intervjuer. Allt insamlat material har bearbetats och analyserats. 

Resultat: På den berörda förskolan ges barnen ett indirekt inflytande genom att förskollärarna 

tar på sig rollen som barnens ombud när de planerar verksamheten. De utgår ifrån vilka behov 

och intressen de upplever att barnen, men det är då framförallt det generaliserade barnet man 

tar avstamp ifrån. Barnen ges inte möjlighet till ett direkt inflytande över verksamheten utan 

blir utelämnade till hur väl pedagogerna lyssnar in dem. Vilka krav pedagogerna upplever att 

samhället har på vad barnen bör kunna ges en större plats än vad barnen är intresserade av. 
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Inledning 

Min studie kommer att beröra barns inflytande i förskolan. Jag anser att detta är ett viktigt 

område att undersöka då vi lever i ett demokratiskt land där vi, så snart vi uppnått myndig 

ålder, förväntas vara delaktiga i och ha inflytande över beslut som rör vårt samhälle. För att 

vilja och kunna vara delaktiga i dessa beslut måste vi tidigare i våra liv ha fått vara med och 

påverka och ha inflytande i andra sammanhang som vi är en del av.  

Skolan såväl som förskolan vilar på demokratins grund. I Lpo 94 (läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1998) skriver man under 

rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” om att det inte är tillräckligt att våra svenska skolor 

förmedlar kunskap om demokratiska värderingar utan att de demokratiska värderingarna 

också ska utövas i klassrummen. ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.”(Lpo 94, 1998, s. 7) Men 

eleverna ska ha fått uppleva demokrati även innan de börjar skolan. Lpfö 98 (Läroplan för 

förskolan) tar upp samma sak som Lpo 94 gör. Lpfö 98 säger att ”Verksamheten skall 

bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och 

intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet.” (Lpfö 98, s. 7). Att 

elever i skolan och barn i förskolan ska ha inflytande över den verksamhet de är en del av har 

man alltså tagit beslut om på regeringsnivå. Området som den här studien rör sig kring är 

följaktligen ständigt aktuellt och relevant.  

Jag förutsätter att alla som arbetar i förskolan är insatta i vad Lpfö 98 säger om barns 

inflytande. Det bör dock påpekas att för att läroplanen ska kunna omsättas i lokala 

arbetsplaner och konkret arbete behöver den tydas och tolkas. Jag kommer i denna studie att 

titta på barns inflytande i förskolan ur förskollärares perspektiv. 

När våra daghem blev förskolor med en egen läroplan startade en diskussion om barnen i 

förskolan skulle kallas för barn eller elever. Vad jag vet har man inte kommit fram till ett 

enhetligt svar utan det är upp till varje förskollärare att göra sin egen bedömning i frågan. Min 

erfarenhet är dock att barn är det begrepp som fortfarande används mest frekvent. Då det inte 

finns så mycket publicerat om barns inflytande i förskolan har jag i min forskningsbakgrund 

även tittat en del på elevinflytande i skolan. Av den anledningen kommer jag att använda mig 

av både begreppen barn och elev i min forskningsbakgrund.   
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar om förskolebarns inflytande i 

verksamheten och i vilken relation resonemangen står till förskolebarnens konkreta 

inflytande. 

Mina frågeställningar är:  

a) Hur resonerar förskollärare om förskolebarns inflytande i verksamheten? 

b) Vilket inflytande ges förskolebarnen? 

c) Hur ser kopplingen ut mellan förskollärarnas resonemang om barnens inflytande och det 

faktiska inflytandet barnen ges? 

Jag väljer att undersöka dessa frågeställningar utifrån förskollärares perspektiv. Min studie 

kommer alltså inte att beröra dessa frågeställningar ur barnens perspektiv.  

Barns inflytande i förskolan kan vara ett känsligt ämne att undersöka då det kan uppfattas som 

ett försök att kritisera en eventuellt felaktigt bedriven verksamhet. Detta är absolut inte mitt 

syfte med studien.  

Forskningsbakgrund 

De sökningar jag gjort inom pedagogikområdet på bibliotek, Uddevalla statsbibliotek och 

HTU:s bibliotek, och i olika databaser, exempelvis ERIC och Academic search, har visat att 

det inte finns särskilt mycket publicerat om barns/elevers inflytande i förskolan. Det finns 

däremot en hel del publicerat kring elevinflytande i skolan. Följande punkter känns centrala 

för min studie:  

• Modeller för elevinflytande. 

• Elevinflytandets relevans. 

• Barns inflytande i förskolan. 
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Modeller för elevinflytande 

Begreppet elevinflytande är inget nytt begrepp. När 1946 års skolkommission lyfte upp frågan 

om demokrati hamnade begreppet elevinflytande på dagordningen. Elevinflytande är ett ord 

som vi ofta hör, men som trots det inte är entydigt definierat utan ofta står för många olika 

saker (Tham, 1998). I Lpo 94 (1998) kan vi läsa följande om elevers ansvar och inflytande: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet 

och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka 

för demokratiska arbetsformer (Lpo 94, 1998, s.15). 

I Lpfö 98 skriver man följande om barns inflytande: 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar 

för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 

(Lpfö 98, s.14). 

I våra läroplaner är det klart och tydligt uttryckt att våra barn i förskolan och elever i skolan 

har rätt till inflytande. Både Lpo 94 (1998) och Lpfö 98 framhåller att inflytandet ska röra sig 

på såväl kollektiv som enskild nivå. I vilka frågor barnen ska ges inflytande framgår dock 

inte. Grundskoleförordningen gavs 1997 ett nytt tillägg, som handlar om elevers inflytande. 

Tillägget innebar ett ökat statligt tryck på att varje skola bör precisera hur elevinflytandet ska 

utformas (i varje klass eller undervisningsgrupp) i sin arbetsplan (Tham, 1998). De nationella 

planerna bör läsas och tolkas på varje enskild skola utifrån skolans egna förutsättningar. Det 

gäller sedan att försöka formulera i den lokala arbetsplanen hur man ska arbeta för att nå de 

nationella målen. ”´Den stora planen´ måste alltid kunna översättas till ´den lilla planen´ om 

de stora orden ska bli meningsfulla i vardagen.” (Tiller, 1999, s.31)  

En viktig aspekt på elevinflytande är hur elevernas möjligheter att välja blir tillgodosedda. 

Elevinflytande har länge funnits på skolans agenda. Som så många andra av elevers 
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rättigheter är inflytande en punkt där rektorer och lärare givits tolkningsföreträde. Detta 

innebär att elevernas rätt till inflytande är beroende av rektorers och lärares sätt att tolka och 

tyda lagtexter där deras uppfattning av skolans värdegrund är av stor betydelse. Hur 

elevinflytandet sedan förverkligas i praktiken kommer an på vilken insikt om och inställning 

till demokratiska värderingar som rektorer och lärare har (Lundin, 1998). 

Små barn är nyfikna av naturen. De undersöker saker för att lära sig sådant de inte redan kan. 

Att ge elever inflytande behöver inte vara krångligare än att helt enkelt lyssna till dem, låta 

dem utgå ifrån de intressen de har, ge dem tillåtelse att testa sina idéer och hela tiden låta dem 

använda sin nyfikenhet som motivation. Det är viktigt att komma ihåg att man som vuxen inte 

kan anamma någon annans sätt att arbeta utan måste hitta sitt eget samspel med eleverna och 

sin egen pedagogik (Ferm, 1993). 

Elevinflytandets relevans 

Som medborgare i Sverige har vi ett flertal lagstadgade rättigheter. Skulle någon av dessa 

rättigheter nekas oss har vi rätt att överklaga. Vad det gäller barns och elevers rätt till 

inflytande har skolans företrädare tolkningsföreträde. Det betyder att rektorer och lärare har 

rätt att tolka läroplaner och andra styrdokument utifrån sina egna erfarenheter och åsikter. 

Detta innebär att eleverna i våra skolor inte kan överklaga om de anser sig vara utan möjlighet 

till inflytande över verksamheten (Tham, 1998).  

Eftersom Sverige skrivit under FN:s barnkonvention ska hela den offentliga verksamheten 

följa det som står där. Skolan är alltså skyldig att följa FN:s barnkonvention såväl som 

läroplaner, kursplaner och andra styrdokument. En av barnkonventionens absolut 

grundläggande principer är att alla barn ska ha rätt att komma till tals och bli lyssnade på. 

Även små barn kan ha tankar och åsikter som är värda att lyssna på (Tham, 1998).  

Om vårt samhälle även i framtiden ska kunna fungera demokratiskt är det av största vikt att de 

som lever och verkar i vårt samhälle har förmågan att tänka kritiskt och värdera det som sägs 

och görs, både i skolan och i samhället i stort. Det är av stor betydelse att barnen får träna sig i 

att ha inflytande både individuellt och kollektivt. Om varje barn i gruppen på allvar ges 

möjlighet att påverka sin egen dag och situation blir det enklare för dem att kompromissa och 

acceptera kollektiva beslut (Ferm, 1993). 
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Hösten 2003 tillsatte regeringen en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som fick i 

uppgift att arbeta fram ett förslag på hur man kan arbeta för att öka inflytandet för barn och 

föräldrar i förskola och skola. Bland de första sidorna i sin rapport skriver, enligt Lumholdt, 

arbetsgruppen att barn och unga ofta uppmuntras att säga sin åsikt, men att det finns en stor 

risk att detta inflytande endast sträcker sig till något som ”ser bra ut” och inte till ett reellt 

inflytande (Lumholdt, 2004).  

Om vi vill att våra barn och elever ska trivas, känna sig trygga och må bra behöver vi göra 

dem delaktiga i verksamheten och ge dem möjlighet till att ha inflytande dagligen (Korpela, 

2004). Dessutom har det visat sig att våra barn ofta är en outnyttjad resurs. Läroplanernas 

bestämda formuleringar om att ge barn och elever större inflytande grundar sig på 

observationer som pekat på just detta. Allt för ofta har vuxna en nedlåtande attityd mot barn 

och unga. Vuxna behandlar ibland barn på ett sätt som de aldrig skulle få för sig att behandla 

en annan vuxen. Vuxna kan prata över barnens huvud, ignorera dem så att de försummas och 

görs osynliga. Det är inte heller ovanligt att vuxna gör sig lustiga på barns bekostnad (Tham, 

1998). För att barn och elever ska ges ett allt större inflytande är det inte i första hand pengar 

som behövs. Det som främst måste till är en perspektivförändring, en vilja att förändra samt 

ett engagemang för barns och elevers inflytande hos de vuxna (Tiller, 1999).  

Ferm menar att det inte räcker med spontan kommunikation för att ge barn och elever 

inflytande över verksamheten. Om lärare enbart tar tillvara de spontana tillfällen när barn 

uttrycker en tanke eller idé riskerar man att det endast blir de som hörs och syns mest som ges 

möjlighet till inflytande. Man behöver organisera verksamheten så att det finns bestämda tider 

då det ges möjlighet till samtal och dialog (Ferm, 1993). Tillfällen att kommunicera och föra 

samtal är grundläggande faktorer för att demokratin ska kunna överleva och utvecklas 

(Karlsson, 1998). ”Det är det lilla samtalet som skapar kittet i ett demokratiskt samhälle” 

(Karlsson, 1998, s.78)  

De förskolor som idag anses ha hög kvalitet är duktiga på att kommunicera och föra dialoger 

med barnen. Barnen i dessa förskolor är också i betydligt större grad delaktiga i de beslut som 

tas än de barn i förskolor som anses ha låg kvalitet (Sheridan, 2000). 

Inga Sandström som är rektor för förskolan Valdemarsro berättar i artikeln ”EU-projekt om 

demokrati” i tidningen Förskolan om en pojke på Valdemarsro som alltid öppnade 

mjölkpaketet. Det var något som förskolläraren aldrig reflekterat över, men som barnen 
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uppfattat som orättvist. Sandström menar att även dessa, för oss vuxna, små saker är viktiga 

att ta på allvar. Hon menar att vi måste visa våra barn att det lönar sig att vara med och 

påverka om vi vill att våra barn i framtiden aktivt ska verka för demokratin (Claesdotter, 

2004, a). Genom att få vänta på sin tur, dela med sig och få fatta beslut tillsammans kan 

barnen i förskolan ges möjlighet att träna på de demokratiska principer vi lever efter i vårt 

land (Sheridan, 2000). 

Att barnen har rätt till inflytande över verksamheten betyder inte att de ska ta över alla beslut 

som rör verksamheten. Inte heller ska de ta över allt ansvar. De vuxna i barnens närhet har 

stor betydelse för hur barnen utvecklar sin förmåga till att ta beslut, vara delaktiga och ha 

inflytande (Tham, 1998). Barn vill ha inflytande och om vi vuxna som arbetar med barn inte 

organiserar former där barnen känner att de har möjlighet att vara med och bestämma och ta 

beslut är risken stor att barnen försöker påverka verksamheten i högljudda former, vilket 

sällan leder till något konstruktivt. Efter ett tag lär sig barn som fått möjlighet till inflytande 

att ansvar och inflytande står nära varandra (Ferm, 1993).  

Om våra barn ges ett verkligt inflytande kommer de att nå fram till många bra resultat 

(Korpela, 2004). Man har sett att när vuxna låter barn och elever utifrån sina egna 

förutsättningar vara delaktiga i att planera, genomföra och utvärdera arbeten blir effekten 

oerhört positiv. Inte enbart för barnen och eleverna utan även för de vuxna. Bland de positiva 

effekter man sett kan nämnas att kreativitet och motivation ökar liksom lusten att lära (Tiller, 

1999). Det gäller emellertid att de vuxna är tydliga. Barn och elever behöver veta vad de har 

möjlighet att påverka men också vad de inte kan påverka som grupp och/eller individer (Ferm, 

1993). När man som vuxen uppriktigt gett barnen och eleverna inflytande försvinner ofta en 

hel del disciplinproblem. Som vuxen får man då också möjlighet att ställa högre krav som ofta 

bemöts med bättre respons (Ferm, 1993).  

Genom att få vara en del av ett sammanhang där man ges möjlighet att ifrågasätta och delta i 

beslut som rör sig själv och andra får man en större motivation till att söka kunskap och fakta 

kring olika frågor och även ett ökat ansvarskännande. Det leder också till bättre 

självkännedom, självkänsla och självförtroende (Karlsson, 1998). Alla människor har ett stort 

behov av att själva få komma fram till och testa egna idéer. Elever visar på ett betydligt större 

engagemang då läraren inte talat om för dem vad och hur de ska göra (Ferm, 1993). Man kan 

emellertid behöva upprätta vissa regler för att alla ska ges samma möjlighet till påverkan. 

Olika människor innebär olika intressen (Theodorsson, 1999). 
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Att ge barn och elever inflytande hänger nära samman med att visa barnen respekt. Som 

vuxen behöver man lyssna till deras tankar och idéer och ta barnens och elevernas personer på 

allvar. Effekterna av detta blir att eleverna kommer att visa respekt tillbaka och att deras 

självkänsla, självbild och självförtroende ökar. Det är något vi alla behöver för att lyckas. Ett 

respektfullt bemötande och en tillåtande attityd från vuxna kommer att påverka barnen och 

eleverna i rätt riktning när det gäller att växa upp till demokratiska samhällsmedborgare 

(Ferm, 1993).  

Barns inflytande i förskolan 

Lpfö 98 talar tydligt om att det är förskolan som ska lägga grunden till barns demokratiska 

utveckling och deras förståelse för vad demokrati faktiskt är. Detta innebär att alla barn i 

förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vilja och kunna ta ansvar och deras 

tankar och åsikter ska bli respekterade av pedagogerna de möter. För att kunna utveckla dessa 

förmågor måste barnen ges möjlighet att delta i beslutsfattanden och få ansvar inom vissa 

områden. Barnen behöver möta en stor variation av synsätt gällande hur man tänker om och 

förstår världen omkring för att kunna utveckla ställningstaganden som är förankrade i och 

baserade på kunskaper och erfarenheter. De behöver också utveckla en förmåga att 

argumentera för de ställningstaganden de gör (Sheridan, 2000).  

Många förskolepedagoger berättar om vilka regler de har på förskolan som de ställer sig 

bakom. Dessa regler har emellertid ofta visat sig vara hinder för barnen att ta egna initiativ. 

Barnen upplever att regler är något som talar om för dem vad de inte får lov att göra (Arnér, 

2004). Elisabeth Arnér har fört flera samtal med sexåringar som berättat om hur de upplever 

att de aldrig får göra saker som de tycker är roliga. Det är i varje fall inte något som direkt 

accepteras på barnens egna initiativ utan de behöver medhåll och godkännande från 

pedagogen. Pedagogers syn på barns inflytande förändras när de upptäcker att barnen tar 

betydande och förnuftiga initiativ då pedagogerna är mer tillåtande. Detta bidrar i sin tur till 

att relationerna mellan barn och pedagoger blir bättre och starkare (Arnér, 2004). Förskolan 

ska vara ett ställe där barnen har möjlighet att komma fram till olika ställningstaganden och 

där de kan få pröva dessa ställningstaganden genom att vara med och utöva inflytande på 

verksamheten (Sheridan, 2000). 

Arnér har arbetat som pedagogisk utvecklingsledare och har i ett utvecklingsarbete sett att 

pedagoger ofta räds att säga ja till barns initiativ utan att ha förankrat detta hos 
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kollegan/kollegorna. Att avfärda ett barns initiativ är emellertid något man som pedagog kan 

göra på egen hand. Arnér har erfarenhet av att både pedagoger och barn får stora kunskaper 

om varandras uppfattningar när de samtalar med varandra och barnen ges möjlighet att 

uttrycka sina oförfalskade tankar om livet. Något som de sällan fått utrymme till tidigare 

(Arnér, 2004). 

En problematik som kan begränsa förskolepedagoger i vilket inflytande barnen ges är 

maktrelationerna mellan barn och vuxna. Det har visat sig att barn i förskolan är starkt 

underordnade pedagogerna vilket ofta leder till att barnen hindras i sitt inflytande då de 

känner osäkerhet när det gäller att ta egna initiativ. De vuxna i förskolan behöver vända sitt 

perspektiv och förändra sitt bemötande gentemot barnen för att förhållandet dem emellan ska 

bli mer jämlikt (Arnér, 2004). På förskolan Blockflöjten bestämde sig förskolläraren Marita 

Persson och hennes kollegor för att förändra innemiljön på förskolan så att barnen skulle 

inbjudas till mer inflytande. Bland annat gjordes de tre avdelningarna om till nio verkstäder 

som skulle ge barnen fler valmöjligheter. Persson menar att alla barn i förskolan ska ha 

möjlighet att få göra det som de tycker är roligt och känner att de vill. Persson tror att barnens 

inflytande kommer att öka allt eftersom de växer in i de olika valmöjligheter som de erbjuds 

och allt eftersom de vuxna lär sig att släppa efter på sitt kontrollbehov (Claesdotter, 2004, b) 

Förskolan ska vara en miljö, som sjuder av samspel och kommunikation, 

där pedagoger respektfullt lyssnar på vad barn har att säga. En miljö, där 

barns åsikter tas på allvar och där de kan påverka, både förskolans fysiska 

miljö, innehållet i verksamheten och den egna läroprocessen. (Sheridan, 

2000, s.7) 

Metod 

För att nå mitt syfte med studien valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer som 

huvudsaklig metod. Intervjuerna gav mig möjlighet att gå på djupet i det ämne som jag ville 

undersöka. Under intervjuerna fick jag möjlighet att ställa följdfrågor och kunde på så sätt 

försäkra mig om att jag förstått vad informanten menat, eller få veta mer om något som var av 

intresse för studien. För att stärka studiens validitet ansåg jag dock att intervjuerna borde 

kompletteras med observationer. För att undvika att observationerna skulle uppfattas som 

kontroll av sanningshalten i intervjuerna valde jag därför att börja min dataproduktion med att 

göra observationer som jag senare följde upp med intervjuer.  
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För att inte påverka studiens validitet negativt valde jag att inte tala om för informanterna vad 

min studie skulle handla om. Jag talade om att jag ville observera en samlingssituation och att 

jag ville intervjua informanterna om deras arbete. Anledningen till att jag valde att observera 

en samlingssituation är att jag sedan tidigare hade kännedom om att samtliga av de tre 

avdelningar där jag producerade mina data använder sig av konceptet samling så gott som 

dagligen samt att jag ansåg att jag kunde få ut relevant data genom att observera vilket 

inflytande barnen ges under en samling. Jag kunde även utnyttja observationen av samlingen i 

intervjuerna då jag exempelvis kunde be mina informanter att berätta om hur de planerar 

samlingarna osv. Eftersom jag sedan tidigare var bekant med samlingssituationerna tog jag 

risken för att bli ”hemmablind” under övervägande. Jag ansåg dock att den risken var relativt 

liten då jag inte sen tidigare hade någon djupare kunskap om dessa samlingssituationer.  

För att kunna få ett så utförligt och detaljerat observationsprotokoll som möjligt använde jag 

mig av bandspelare, papper och penna vid samtliga observationer. Jag spelade in hela 

samlingen på band för att kunna ”återuppleva” den ordagrant när jag skrev ut 

observationsprotokollet. Dessutom gjorde jag minnesanteckningar på papper under samlingen 

för att fånga sådant som inte kunde fastna på bandet.  

Det var av vikt för studiens validitet att observationsprotokollen blev så exakta som möjligt. 

För att uppnå en hög kvalitet genomförde jag därför endast en observation per dag, även om 

det rent praktiskt var möjligt att göra två. Detta gjorde att jag i direkt anslutning till 

observationstillfället kunde skriva ut protokollet.   

Innan jag utförde mina intervjuer gjorde jag en provintervju för att se om min intervjuguide 

var hållbar och för att få syn på vilka följdfrågor som eventuellt skulle kunna bli aktuella att 

ställa. Provintervjun hjälpte mig att vara bättre förberedd inför de faktiska intervjuerna. 

Även intervjuerna spelade jag in. Intervjuernas kvalitet var beroende av att jag kunde lyssna 

koncentrerat och ställa relevanta följdfrågor till informanterna. Skulle jag ha antecknat allt 

informanterna sa under själva intervjun hade de behövt göra pauser för att låta mig hinna 

skriva och jag skulle troligtvis ändå ha förlorat relevant information. Dessutom eftersträvar 

man i kvalitativa intervjuer att själva intervjusituationen ska vara så lik ett vanligt samtal som 

möjligt (Kvale, 1997). Jag hade dock penna och papper tillgängligt för att direkt efter 

intervjuerna kunna anteckna hur jag själv uppfattade intervjusituationen och om det var något 

annat väsentligt som rörde intervjun som jag behövde beakta när jag skulle göra mina 
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analyser och tolkningar. Efter varje intervju frågade jag mina informanter om jag fick lov att 

återkomma ifall jag skulle upptäcka att jag missat något och behövde ställa ytterligare någon 

fråga. Samtliga informanter gav sitt samtycke till detta. Intervjuerna skrevs ut ordagrant, med 

pauser, stakningar, skratt osv. för att jag skulle kunna göra en så riktig tolkning av dem som 

möjligt.  

Jag genomförde en intervju per dag för att kunna vara så fokuserad och förberedd som 

möjligt. Det förelåg också en risk för att intervjuerna skulle kunde väcka många tankar (och 

eventuellt även känslor) hos mig och då bedömde jag att det var bra att få möjlighet att 

bearbeta dem i lugn och ro innan jag genomförde ytterligare en intervju. Jag var inte säker på 

att det skulle räcka med en paus emellan för att kunna vara helt fokuserad under nästa intervju 

och så här i efterhand kan jag konstatera att för mig var detta ett bra upplägg.  

Urval 

Jag valde att göra ett så kallat bekvämlighetsurval då min tid var begränsad. Från tre olika 

avdelningar på en förskola jag sedan tidigare var bekant med valdes mina informanter ut. Jag 

kontaktade tre olika arbetslag och frågade om en av dem i varje arbetslag som har en 

förskollärarutbildning kunde tänka sig att delta i min studie. Då det är frivilligt att ställa upp i 

en sådan här studie fick de själva avgöra vem av dem det skulle bli.  

Etik 

Innan jag genomförde mina intervjuer gick jag igenom vissa forskningsetiska aspekter 

tillsammans med mina informanter. Jag informerade dem om att de skulle få fingerade namn i 

rapporten och att ingen utomstående skulle kunna känna igen förskolan och på så vis förstå 

vilka mina informanter varit. Jag poängterade emellertid att möjligheten var stor att 

informanterna skulle komma att känna igen varandra. Jag betonade också för informanterna 

att det var frivilligt att medverka i intervjun och att de när som helst hade rätt att avbryta 

intervjun eller låta bli att svara på någon av mina frågor. Jag såg även till att jag hade deras 

samtycke till att spela in intervjuerna. Samtliga informanter uppgav att de uppfattat sina 

rättigheter och gav mig sitt samtycke. 
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Bearbetning och analys 

När jag skulle bearbeta och analysera mina producerade data bestämde jag mig för att delvis 

använda mig av en hermeneutisk tolkningsmetod. Syftet med den hermeneutiska tolkningen 

är att man ska få en giltig och gemensam förståelse av texternas mening (Kvale, 1997). Jag 

läste först igenom mitt textmaterial för att få en förståelse av helheten i vad informanterna 

sagt. Jag tittade sedan mer specifikt på delar av textmaterialet och återgick sedan igen till att 

titta på materialet i sin helhet. Jag tittade även mer koncentrerat på de delar i textmaterialet 

som berörde barnens inflytande och pedagogernas tankar kring detta. Jag gjorde då en 

meningskoncentrering av vad informanterna sagt som jag sedan tolkade. Det bör också 

påpekas att tolkningen av den producerade datan påbörjades redan vid observationerna och 

intervjuerna (Kvale, 1997).  

Tillförlitlighet 

Då mitt urval av informanter varit begränsat och min studie omfattar ett så litet material kan 

undersökningen inte anses vara generaliserbar. Tillförlitligheten påverkas också av att jag inte 

tidigare utformat och/eller genomfört kvalitativa intervjuer då jag gjort en undersökning. 

Tillförlitligheten stärks dock av att jag kompletterade mina intervjuer med att göra 

observationer och att jag tydligt beskriver i min rapport hur jag gått tillväga.  

Resultat 

Mina informanter, som i denna rapport kallas för Erika, Annika och Kerstin, arbetar på olika 

avdelningar på en och samma förskola i en medelstor kommun i Sverige. Förskolan har ett 

stort antal barn med invandrarbakgrund. Man har därför valt att i planeringen av den 

pedagogiska verksamheten lägga stort fokus på språket.  

Direkt- och indirekt inflytande 

Vid analys av textmaterialet framkom det att det förefaller vara viktigt för pedagogerna att 

barnen trivs i förskolan och att de tycker om att vara där. Korpela (2004) säger att barn och 

elever behöver vara delaktiga i verksamheten och ges möjlighet till inflytande dagligen för att 

de ska kunna trivas, må bra och känna sig trygga. Det verkar emellertid som att barnen i 

förskolan oftare har ett indirekt inflytande över verksamheten snarare än ett direkt inflytande. 

”…när man upptäcker att de kan saker så är de indirekt med och formar samlingen” (Erika). 



 15

Det synes som att pedagogerna försöker planera verksamheten så att barnen ska uppskatta 

den, men barnen görs inte direkt delaktiga i utformandet av verksamheten. Samtliga av mina 

informanter har kvällsplanering med arbetslaget en gång i månaden. Det är då pedagogerna 

som i stora drag bestämmer vad de ska arbeta med tillsammans med barnen. En avgörande 

faktor är vad pedagogerna anser att barnen behöver, men det bör vara något som barnen kan 

tänkas vara intresserade av. 

Barnen erbjuds sällan inflytande genom direkt dialog utan blir utelämnade till hur väl 

pedagogerna lyssnar in dem och till pedagogernas vilja att ge barnen inflytande över 

verksamheten. Detta stämmer överens med vad Tham (1998) säger om att det är pedagogerna 

som fastställer vad elevinflytande är och i vilken utsträckning barnen ska ha inflytande över 

verksamheten. ”Jag kan ju som vuxen alltså bestämma ganska mycket vad jag vill ta upp. 

Samtidigt så kan jag ju fråga barnen också om de önskar något speciellt” (Kerstin). Kerstin 

berättar att hon upplever att de inte är så duktiga på att spinna vidare på barnens idéer i hennes 

arbetslag. Hon säger att de pratar med barnen ifall barnen tar upp något som intresserar dem, 

men att de inte går vidare med det genom att exempelvis göra ett temaarbete av det. Kerstin 

menar att hon som pedagog behöver känna entusiasm och ha inspiration när hon ska göra 

något med barnen. ”…om jag ska göra någonting som, som liksom tar emot för mig så gör jag 

det inte så bra” (Kerstin). Kerstin tror att hon kan få barnen intresserade av det hon känner 

inspiration för genom att smitta av sig av sin glädje till dem. Annika berättar att barnen på 

hennes avdelning är med och styr verksamheten genom att pedagogerna tittar på vad barnen 

leker, vad som intresserar dem och vad de tycker om. Erika berättar att barnen på hennes 

avdelning sällan kommer med förslag på vad de skulle vilja göra, men att de ibland önskar 

sånger. ”Men ibland då som sagt så är de ju med och ber om saker också, det kan ju också 

vara så, ibland kan man tillgodose det och ibland inte” (Erika).  

Intressen - Behov 

Pedagogerna tycks anse det vara viktigt att barnen upplever verksamheten i förskolan som 

rolig och intressant. Det förefaller dock som att det inte i första hand är barnens intressen, 

viljor eller önskemål som ligger till grund för planerandet av exempelvis en samling eller ett 

temaarbete, utan vad pedagogerna anser att barnen bör lära sig. Annika berättar bland annat 

att när de har samling med barnen på hennes avdelning har de gymnastik eller lekar en dag i 

veckan för att träna grovmotoriken och för att barnen ska få en bättre kroppsuppfattning. De 

har ett tillfälle i veckan då barnen får träna sig i att tala inför de andra och de övriga dagarna 
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är det upp till den ansvariga pedagogen att avgöra hur samlingen ska utformas. Erika berättar 

om hur hennes arbetslag utnyttjar samlingarna till att exempelvis träna språkljud. ”…ofta så 

har vi ju då sånger och eller ramsor som ska gynna någonting i barnens utveckling” (Erika).  

Fler faktorer verkar styra verksamhetens innehåll, så som vad pedagogerna själva är 

intresserade av, vilka krav pedagogerna upplever att samhället har på vad barn bör ha för 

kunskaper, samt vilken tillgång pedagogerna har till material. Kerstin förklarar hur en 

aktivitet kan ha sin utgångspunkt i något som pedagogen är intresserad av. ”…beroende på 

hur länge man har jobbat i det här så ibland vill man hitta nya vinklingar för att prova själv 

lite grand” (Kerstin). 

När de berörda pedagogerna planerar något specifikt, som exempelvis ett temaarbete, så utgår 

de först och främst ifrån vilka behov de upplever att barnen har och vad de anser att barnen 

bör lära sig. Pedagogerna försöker emellertid samtidigt att ta hänsyn till barnens livsvärld och 

saker som ligger nära barnen för att de ska finna arbetet roligt och intressant.  ”…man 

försöker väl hitta saker som barnen ändå har kontakt med” (Kerstin). Annika berättar om hur 

hon försöker fånga barnens intresse när hon upptäcker att barnen inte kan något som hon 

anser att de bör kunna. När arbetslaget på Annikas avdelning exempelvis upplevde att barnen 

behövde träna sig på varandras namn gjorde de ett memory med kort på barnen.  

Det individuella och det generaliserade barnet 

Det verkar inte desto mindre som att pedagogerna utgår ifrån vad barn i allmänhet tycker är 

roligt och intressant och att de individer som finns i barngruppen förväntas falla innanför 

dessa ramar. Detta blir särskilt tydligt i intervjun med Kerstin: 

”Man, man kan väl säga att man vet ju lite saker som fascinerar barn” (Kerstin).  

”Barn i allmänhet?” (Linda).  

”Barn i allmänhet, ja” (Kerstin).  

Det individuella barnet blir försvagat till förmån för det generaliserade barnet då mina 

informanter tycks ta på sig rollen som barnens ombud. Det verkar emellertid som att det 

individuella barnets egna intressen och önskemål kan bli tillgodosedda, men då främst i form 

av en sidoaktivitet, d.v.s. en aktivitet som sker utanför det som pedagogerna bestämt och 

planerat. Erika berättade under intervjun att de försöker tillgodose barnens intressen om det 

går. ”Så att där kan ju komma liksom en sådan här liten kul grej vid sidan om även fast det 
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inte är tema, men det är en rolig aktivitet” (Erika).  Det ser alltså ut som att barnen kan 

påverka sin situation i de lägen då de spontant kommer med förslag på något de vill göra och 

pedagogerna upplever att det finns tid och möjlighet att tillgodose deras önskningar.  

Enligt Tham (1998) blir barnen outnyttjade resurser när de inte ges ett direkt inflytande över 

verksamheten. Erika berättade under intervjun om att det oftast är pedagogerna som väljer 

vilka sånger som de ska sjunga under samlingarna eftersom det bör finnas en pedagogisk 

tanke bakom, som att man exempelvis vill träna ett särskilt språkljud. Vid ett tillfälle lät de 

ändå barnen välja sång och pedagogerna upptäckte då många pedagogiska fördelar med den 

sången som de inte reflekterat över innan. ”…så att hur det än är så upptäcker man att, ojsan, 

Herre Gud, det här var ju också någonting som vi inte har tänkt på att man tränar omedvetet” 

(Erika). Det synes onekligen som att de pedagogiska tankarna och det ansvar som 

pedagogerna känner för att verksamheten ska vara pedagogiskt planerad många gånger blir ett 

hinder för barnen att ha inflytande över verksamheten. Pedagogerna verkar inte tro barnen om 

att kunna vara aktiva resurser i utformandet av verksamheten.  

Makt och kontroll – Bekräftelse och ignorerande 

Då pedagogerna ser ut att uppleva ett stort kontrollbehov tycks barnen ofta hamna i den 

situation som Arnér (2004) talar om, nämligen att de blir underordnade pedagogerna, och att 

det då uppstår maktrelationer mellan barnen och de vuxna. Denna situation har tidigare visat 

sig vara generaliserbar för förskolan (Arnér, 2004). Ett exempel på en situation då 

maktrelationerna tydliggörs beskrev Erika då hon berättade att pedagogerna gjort i ordning en 

”samlingslåda” till barnen som de kan använda när de vill leka samling. Barnen behöver 

emellertid fråga någon vuxen när de vill använda den. ”Alla barn får ha den, men de får fråga 

efter den” (Erika). Maktrelationerna mellan barnen och pedagogerna blev också väldigt 

synliga under samtliga av de tre samlingar jag observerade. Samtliga av mina informanter 

bekräftade barnen under samlingen när de agerade och svarade på ett sätt som föreföll behaga 

pedagogerna. Det förekom också vid samtliga observationer att pedagogerna osynliggjorde 

barn genom att ignorera dem när de ställde en fråga eller yttrade en kommentar som 

pedagogerna inte verkade acceptera. Detta stämmer överens med vad Tham (1998) säger om 

vilken attityd vuxna ibland kan ha mot barn och det sätt de ibland behandlar dem på. Då 

Kerstin, under den samling jag observerade, ställde frågor till hela barngruppen, som 

egentligen tycktes vara uppmaningar, svarade en pojke konsekvent högt och tydligt nej på 

Kerstins frågor. Eftersom pojkens nej inte verkade falla innanför ramen för hur Kerstin tänkt 
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blev han istället ignorerad. Under den samling jag observerade hos Erika var det ett barn som 

inte sjöng med i en sång. En pojke frågade Erika varför men fick inget svar. När Annika, 

under den samling jag observerade på hennes avdelning, berättade för barngruppen om 

Valborg flikade ett barn in med ”och vet du en sak”. Annika fortsatte dock att prata och barnet 

gavs aldrig tillfälle att göra sitt inlägg. Det synes som att pedagogerna använder sig av 

bekräftelse och ignorerande för att förtydliga för barnen vad de anser rätt och fel. Det tycks 

även bli en metod för pedagogerna att behålla kontrollen och befästa maktpositionerna.  

Det förekom även frekvent under de samlingar jag observerade att pedagogerna ställde slutna 

frågor till barnen där man på förhand kunde ana vilket svar pedagogen förväntade sig. 

Frågorna som ställdes verkade i själva verket inte vara frågor utan uppmaningar. ”Ska vi 

fortsätta räkna?” (Annika). När Annika ställde denna fråga verkade det som att barnen 

egentligen inte hade något alternativ utan att Annika förväntade sig att barnen skulle fortsätta 

räkna. ”Ska vi ta alla dagarna?” (Kerstin). Kerstin verkade inte förvänta sig att barnen skulle 

säga nej utan istället att de skulle börja rabbla upp veckans dagar. ”Ska vi börja med våran 

sång?”(Erika). I sin fråga gav Erika barnen formellt sett möjlighet att säga att de ville börja 

med något annat, men Erika föreföll förvänta sig att barnen skulle säga ja och börja sjunga.  

Barnen synes alltså inte ha möjlighet att själva bestämma hur de vill göra utan förväntas 

utföra det som pedagogerna frågar om. Eftersom barnen är underordnade pedagogerna är det 

pedagogerna som har möjligheten att avgöra om och i så fall hur mycket barnen ska få vara 

delaktiga i de beslut som rör verksamheten. Som Tham (1998) uttrycker det blir barnen 

följaktligen i praktiken utelämnade till de vuxnas vilja att ge dem inflytande. 

Planering av samlingarna 

Som framkommit av mitt insamlade material planerar pedagogerna själva vad samlingarna 

ska innehålla utan någon direkt medverkan från barnen. Kerstin berättade att pedagogerna i 

hennes arbetslag pratar igenom hur samlingen ska se ut och ger varandra tips och idéer. Hon 

berättade också att det även är en hel del rutin och spontanitet som påverkar hur hon 

personligen utformar samlingen. Erika berättade att deras arbetslag sedan en tid tillbaka har 

bestämt hur samlingen ska se ut varje dag. Den pedagog som ska hålla i samlingen på måndag 

har ansvaret för att välja ut veckans sång. I övrigt ser samlingen likadan ut varje dag, med 

undantag ifall något barn fyller år då man har lite födelsedagsfirande i samband med 

samlingen. Annika berättade att deras arbetslag planerar samlingarna i grova drag 
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tillsammans. Det är sedan upp till enskilde pedagogen som ska hålla i samlingen att göra en 

mer detaljerad planering. 

Samlingarnas syften 

Alla de tidigare nämnda faktorer som synes ha inverkan på verksamheten i stort förefaller 

påverka samlingarna i synnerhet. Samlingen är ett forum där pedagogerna upplever att det 

finns möjlighet att synliggöra alla barnen och skapa en gruppkänsla. ”…vi vill att barnen ska 

känna sig trygga och känna en gemenskap med sin grupp när de kommer hit och det är ju 

också ett av syftena till samlingen också, en del av det” (Kerstin). Förutom att pedagogerna 

även tycks vilja att barnen ska lära sig vissa saker under samlingarna så som veckans dagar, 

räkna upp till 18-20, känna igen siffror o.s.v. verkar de också vilja att alla barnen ska tycka att 

samlingen är rolig. Annika berättade att hon tycker att det viktigaste med samlingen är att 

barnen tycker att det är roligt. Hon menar att ifall barnen tycker att samlingen är rolig så lär de 

sig någonting och då förstör de inte heller för varandra. Att alla barn ska tycka att samlingen 

är rolig kan emellertid vara svårt att uppnå. Om pedagogerna inte lyckas med att locka ett 

barn till att tycka att samlingen är rolig så verkar de försöka hitta något argument för att 

barnet ändå ska delta i samlingen. Samlingen förefaller inte vara en aktivitet som barnen 

erbjuds utan istället något som de är tvungna att delta i. Ett argument som används för att 

barnen ska delta i samlingen är att det är ett tillfälle då barnen kan träna sig i (själv-) disciplin 

och kroppsbehärskning.  

Sen finns det barn som tycker att samlingen är det tråkigaste som finns, men 

ja, vi kan ju inte ha dem drivandes runt på avdelningen heller utan då är ju 

det ett sätt att träna det barnet på att nu är det dags att träna dig att sitta 

still en stund. (Erika) 

Giltig kunskap 

Som tidigare nämnts så efterfrågar pedagogerna viss kunskap under samlingarna. När 

pedagogerna ställer frågor till barnen förefaller det vara av större värde att barnen ger rätt svar 

än att få veta hur de tänkte när de kom fram till det svar de gjorde. Med andra ord verkar det 

vara viktigare att komma fram till rätt resultat än att göra det på rätt sätt. Då jag observerade 

en samling som Kerstin höll i frågade Kerstin en flicka vilka siffror det stod på almanackan. 

”En tvåa och en sjua, det blir tjugo…” (Kerstin). Ett annat barn svarade utan att ha fått frågan 
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tilldelad sig. Kerstin bekräftade vad hon hörde genom att upprepa svaret. Även Annika 

använde sig av almanackan under den samling jag observerade på hennes avdelning. En pojke 

fick instruktionen att dra lappar från almanackan tills han kom fram till en ensam tvåa. När 

han kom fram till den ensamma tvåan berättade Annika att man säger ”den andre”. Annika 

frågade pojken om han kunde säga ”den andre” och han upprepade. Erika använde också hon 

almanackan under den samling jag observerade på hennes avdelning. En flicka fick i uppgift 

att dra fram dagens datum. Erika frågade om flickan visste vilka siffror som nu stod längst 

fram på almanackan. Några andra barn mumlade men flickan stod tyst. Erika vände sig då till 

de andra barnen och frågade ifall någon av dem visste. En flicka svarade att det var en två och 

en nia. Erika fortsatte då med att fråga vad det blev. Då flickan svarade nitton sa Erika att det 

nästan var rätt och ställde istället frågan till en annan flicka som svarade tjugonio och fick det 

bekräftat av Erika.  Även här blir maktrelationerna mellan pedagogerna och barnen som Arnér 

(2004) talar om synliga. Genom att styra och lotsa barnen fram till rätt svar, eller i vissa fall 

det pedagogen tänkt, bekräftar de vuxna vad som är giltig kunskap.  

Pedagogerna – samhällets ombud 

Pedagogerna förefaller sträva efter att fostra barnen till att tänka, värdera och agera utefter 

samhällets förväntningar. Annika berättade att hon anser att det viktigaste barnen bör lära sig 

är hur man beter sig mot andra. Kerstin nämnde hänsynstagande, vänta på sin tur och lyssna 

på andra som exempel på vad hon tycker är viktigt att barnen får lära sig. Erika nämnde 

respekten för varandra i form av att inte prata i munnen på andra o.s.v. Följaktligen tar 

pedagogerna inte enbart på sig rollen som barnens ombud utan även rollen som samhällets 

ombud. Det verkar förhålla sig så att pedagogerna vill att barnen ska anamma de värderingar 

som de uppfattar att samhället har och som de själva upplever vara riktiga. Pedagogerna styr 

barnen genom att de bekräftar barnen med beröm och uppmuntran när de agerar på rätt sätt, 

men tillrättavisar barnen när de agerar på ett sätt som de upplever strider mot de värderingar 

som de själva och samhället har och på så vis fostras barnen in i dessa värderingar. Det verkar 

också som att ansvaret efter ett tag förflyttas över till barnen och de förväntas kunna styra sig 

själva. Det syns mig att barnen inte enbart förväntas agera på ett visst sätt utan att de även 

förväntas tycka så som de agerar. Att exempelvis låta bli att slå någon ska inte enbart ske på 

grund av att barnet vet att det är fel utan även för att de själva tycker att det är fel.  
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Den fria leken 

En stor del av barnens dag på förskolan består av tid till, som pedagogerna kallar det, fri lek. 

Den fria leken tycks dock inte vara fri utan delvis styrd av pedagogerna. Det som 

pedagogerna verkar styra är framför allt om barnen ska leka inomhus eller utomhus. 

”Personalen är med barnen och leker […] fria aktiviteter inomhus” (Annika). Det syns mig 

som att pedagogerna också styr hur länge leken ska pågå. ”Det är fri lek utomhus fram till 

elvasnåret i kring där…” (Erika). Det tycks då vara organisatoriska faktorer så som mattider, 

att städerskan kommer o.s.v. som är orsaken till att pedagogerna styr var och hur länge leken 

ska pågå. Det förefaller också förhålla sig så att pedagogerna emellanåt även styr med vem 

barnen ska leka och i vilket rum barnen ska befinna sig. ”Vi, vi kanske bestämmer vilka barn 

som skall vara i stora lekhallen” (Kerstin). Det verkar dessutom förekomma att pedagogerna 

styr vad barnen ska göra. Barnens schema tycks också vara en organisatorisk anledning till att 

pedagogerna ibland går in och styr barnens lek. ”De barn som då är kvar längre på 

eftermiddagen, de har man ju också bra tillfällen att sätta sig och läsa för eller måla eller, så 

att vi försöker styra upp det lite grand…” (Annika)  

Sammanfattande resultat 

Kerstin och Erikas sätt att resonera kring barns inflytande i verksamheten förefaller skilja sig 

något från Annikas sätt att resonera. Alla tre talar i kontrolltermer, men Kerstin och Erika 

talar mer i kontrolltermer än vad Annika gör. Att ha kontrollen tycks vara en faktor som 

spelar stor roll för vilket inflytande man är villig att ge barnen över verksamheten. Det verkar 

också som att pedagogernas syn på barnen och deras förmågor är av stor vikt när det gäller att 

ge barnen inflytande. Annika tycks exempelvis ge barnen fler valmöjligheter och en större 

frihet än vad Kerstin och Erika gör.  

Ja, jo och vårt arbetssätt kan man väl tycka är lite fritt då om man nu jämför med 

ja, andras kanske, eller vad man har gjort tidigare, men vi försöker rätta oss 

ganska mycket efter barnens intressen…(Annika). 

I övrigt verkar pedagogernas resonemang kring barnens inflytande över verksamheten grunda 

sig i att man tar hänsyn till vad man upplever att barn i allmänhet brukar uppskatta och vara 

intresserade av.  
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Det förefaller vara betydelsefullt att barnen är engagerade i den verksamhet som bedrivs, men 

de tycks trots det inte göras aktivt delaktiga i utformandet av den. Barnens inflytande sträcker 

sig till att delvis kunna bestämma över sin lek samt ett indirekt inflytande över verksamheten 

genom att pedagogerna, när de vill, lyssnar till det individuella barnets intressen och 

önskemål.  

Diskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärare resonerar kring barns 

inflytande i förskolan och i vilken relation resonemangen står till förskolebarns konkreta 

inflytande. 

Samtliga av informanterna uttrycker att barnens behov och intressen ligger till grund för 

planeringen av den pedagogiska verksamheten. Detta stämmer överens med läroplanens 

intentioner. I praktiken förefaller det dock vara det generaliserade barnet som man utgår från.  

Att barnen i förskolan ska ges inflytande över verksamheten är ju, som tidigare nämnts, 

läroplanens intention. Det som inte klargörs är hur det förväntade inflytandet ska se ut. Enligt 

läroplanen bör personalen i förskolan utgå från barnens behov och intressen när den 

pedagogiska verksamheten planeras. Resultatet av min undersökning pekar på att 

pedagogerna främst tar avstamp från det generaliserade barnets behov och intressen. Rätt eller 

fel är inte min sak att säga men konsekvensen förefaller uppenbarligen bli att det individuella 

barnet blir trängt i bakgrunden. Ferm (1993) menar att om varje barn i gruppen ges ett reellt 

inflytande över verksamheten, med möjlighet att påverka sin egen situation, blir det lättare för 

dem att kunna kompromissa och även acceptera kollektivt tagna beslut. Man kan alltså anta 

att konsekvensen av att utgå från vad barn i allmänhet tycker skulle kunna bli att flera av 

barnen får svårigheter att kompromissa och att acceptera beslut som man tagit tillsammans.  

Det demokratiska samhälle vi lever i bygger på att vi ges möjlighet att uttrycka vår personliga 

åsikt, men även att vi har förmågan att acceptera beslut som ibland strider mot vår egen 

synpunkt och vilja. Det är bland annat förskolans uppgift att fostra barnen in i och lära dem 

detta tankesätt. Om barnen inte får uppleva att de som individer har möjlighet att påverka 

redan i förskolan finns kanske en risk att de i framtiden inte ens vill försöka påverka. Det 

upplever jag vara ett stort hot mot vår demokrati. Dessutom framhåller Ferm (1993) att barnen 

behöver få möjlighet att träna sig i att ha inflytande både individuellt och kollektivt för att 
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kunna utveckla en förmåga att tänka kritiskt och värdera det som sägs och görs om vårt 

samhälle även i framtiden ska kunna fungera demokratiskt.  

Är det tillräckligt att barnen erbjuds ett indirekt inflytande över verksamheten för att de ska 

trivas och må bra? Genom att pedagogerna strävar efter att barnen ska uppskatta 

verksamheten och tycka att den är rolig och intressant så finns det skäl att anta att 

pedagogerna försöker lyssna in även det individuella barnets intressen och önskemål och inte 

enbart ta hänsyn till vad barn generellt är intresserade av. Resultatet av min undersökning 

visade dock att det är främst genom sidoaktiviteter som barnens egna förslag och önskemål 

blir tillgodosedda och att det i övrigt är det generaliserade barnets intressen som pedagogerna 

utgår från när de planerar den pedagogiska verksamheten. Det torde emellertid vara bättre för 

barnen att delvis kunna påverka sin situation än att inte erbjudas någon som helst möjlighet 

till inflytande, men tittar man på vad tidigare forskning visat så är vinsterna av att ge barnen 

ett reellt inflytande så stora att man skulle kunna förvänta sig att verksamma pedagoger inte 

skulle vilja välja något annat arbetssätt. Kanske förhåller det sig så att pedagogerna saknar 

kunskap om hur det praktiskt skulle gå till att ge barnen ett reellt inflytande över 

verksamheten. Möjligen skulle lärarutbildningen inte i första hand introducera nya teorier 

utan lägga en större vikt vid att diskutera hur man som förskollärare i praktiken ger barn 

inflytande över verksamheten.  

Som tidigare nämnts talar Tiller (1999) om att en perspektivförändring behöver ske där det 

finns en vilja att förändra och ett engagemang för barns inflytande. Men hur ändrar man sitt 

perspektiv? Kanske behöver pedagogerna uppleva vinsterna av att göra barn delaktiga i 

utformandet av verksamheten, precis som Erika gjorde när hon lät barnen vara med och 

bestämma en sång till samlingen. Erika upplevde det oerhört positivt då hon lät barnen vara 

med och välja en sång, men trots det skedde det efteråt endast i undantagsfall att barnen fick 

vara med och bestämma. Samlingarna följer vanligen en viss rutin och möjligen var det därför 

Erika trots sin nyvunna insikt inte fortsatte omsätta sina nyvunna kunskaper i praktiken.  

Kanske är det inte enbart en vilja till och ett engagemang för barns inflytande som behövs 

utan även mod och vilja att förändra invanda rutiner och arbetssätt.  

Tham (1998) talar om att vuxna allt för ofta har en nedlåtande attityd mot barn och att barn 

bl.a. ofta görs osynliga. Arnér (2004) berör också detta då hon skriver om maktrelationerna 

mellan pedagoger och barn där barnen är underordnade pedagogerna. Som tidigare 

presenterats under rubriken resultat blev barn osynliggjorda av samtliga av mina informanter 
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under de samlingar jag observerade, då de blev ignorerade och inte fick sina frågor besvarade 

eller sina kommentarer bemötta. Detta synes ha att göra med mina informanters 

kontrollbehov. Resultatet av min undersökning pekade på att pedagogernas kontrollbehov 

fungerade som ett hinder för dem att låta barnen vara med och utforma verksamheten. Tiller 

(1999) har poängterat att barnen ofta är en outnyttjad resurs. Det finns med andra ord skäl att 

anta att pedagogernas arbete skulle underlättas och att den pedagogiska verksamheten som 

bedrivs i förskolan skulle bli rikare om pedagogerna släppte efter på sitt kontrollbehov och 

barnen gavs ett verkligt inflytande.  

De pedagogiska idéer som ligger till grund för verksamheten verkar även de fungera som ett 

hinder för barns inflytande. Barnen förefaller inte vara betrodda med att kunna ha 

pedagogiska idéer och nekas därför inflytande över verksamheten. Kanske är det så att det 

endast är pedagogerna i förskolan som kan svara för de pedagogiska tankarna och idéerna och 

att barnen enbart förmår tala om vad de finner roligt och intressant, men är det verkligen skäl 

för att neka barnen inflytande? Kanske är det möjligt att hitta de pedagogiska tankarna i 

barnens idéer. Resultatet av min undersökning visar på att pedagogerna tar på sig rollen som 

samhällets ombud och att de ser det som sin uppgift att ge barnen de kunskaper och 

värderingar som de upplever att samhället efterfrågar. Det tycks då bli viktigare för 

pedagogerna att de i den pedagogiska verksamheten arbetar med de saker som de upplever att 

barnen måste lära sig än de saker som barnen har som önskemål. Det finns naturligtvis inget 

som säger att dessa inte skulle kunna gå hand i hand, men i de fall där de skiljer sig åt verkar 

det vara lättare att lägga barnens önskemål åt sidan än det som pedagogerna anser vara viktigt. 

Ferm (1993) påpekar att det finns ett nära samband mellan att ge barn inflytande och visa dem 

respekt. Barnen förtjänar att få sina tankar och idéer tagna på allvar. Inte att förglömma FN:s 

barnkonvention som säger att alla barn har rätt att få komma till tals och bli lyssnade på. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore kanske värt att i framtiden undersöka kopplingen mellan pedagogers förhållningssätt 

och demokratiteoretiska synvinklar, exempelvis i vilken utsträckning pedagogerna agerar 

formaldemokratiskt eller deltagardemokratiskt.  
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Det skulle också vara intressant att undersöka mina frågeställningar ur förskolebarnens 

perspektiv, d.v.s. vilket inflytande upplever barnen i förskolan att de ges över verksamhetens 

utformande?  

Det vore även intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan vilket inflytande 

barnen ges och vilket kön det har? Om skillnader finns, hur ser de ut och varför uppstår de? 
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Bilaga 

Intervjuguide 

• Kan du beskriva en arbetsdag? 

• Kan du berätta om era samlingar? 

- Hur planerar ni samlingarna? 

- Vilka delar av samlingen tycker du är viktigast? 

- Vad vill ni att barnen ska lära sig under samlingarna? 

- Hur brukar barnen reagera på att ha samling? 

• Hur planerar ni verksamheten? 

- Vilka deltar i planeringen? 

- Vad utgår ni ifrån när ni gör er planering? 
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