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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att få syn på hur pedagoger samspelar med barn för att främja barns 
inflytande, i form av beslutsfattande. Jag har studerat i vilken grad barnen får ha inflytande 
över sina egna beslut och initiativ, respektive hur pass mycket pedagogerna bestämmer över 
dem. 
 I bakgrunden har jag tagit upp teorier som går att sammankoppla till mitt ämne, tidigare 
forskning, samt vad styrdokumenten säger om barns delaktighet och inflytande. Det 
perspektiv som relaterar mest till min studie var det sociokulturella perspektivet eftersom 
denna inriktar sig mot barns samspel med andra. Min kunskapsproduktion har jag knutit an till 
en fenomenologisk ansats, även hermeneutiken i tolkningen av materialet. 
 För att få reda på hur samspelet mellan vuxen och barn gestaltar sig på förskolan valde 
jag att intervjua verksamma pedagoger, samt observera barngrupp och pedagoger i den 
dagliga verksamheten på förskolan. Genom en kvalitativ metod. 
 Resultatet av studien visade generellt att förskollärare gärna vill att barnen ska få vara 
mer delaktiga i besluten än vad de egentligen är idag, men att det är svårt att tillämpa i alla 
situationer. Att föra samtal med barnen och att lyssna på vad de har att säga var det centrala 
som förskollärarna tog upp för att främja delaktigheten. De hinder som fanns var bland annat 
tidsbrist och de rutin- och omsorgssituationer som fanns på förskolan, samt förskollärarens 
egna förhållningssätt och attityd gentemot att låta barnen få ha inflytande över besluten. 
 I slutet av studien beskriver jag även hur fortsatt forskning kan se ut rörande samspelet 
mellan vuxen och barn på förskolan, samt forskningsområden som kan vara intressant att 
studera vidare kring, utefter min studie. 
 
Nyckelord: Delaktighet, inflytande, lärande, samspel vuxen-barn, barnsyn, demokrati.  
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Förord 
 
Jag vill tacka alla förskollärare och barn som deltagit i studien och bidragit med mycket 
kunskap och erfarenheter. De har gjort studien genomförbar! Jag vill även tacka min mycket 
kunniga handledare Henning Johansson som har gett mig en bra och tydlig uppstart av arbetet, 
samt god vägledning genom hela arbetet, som alltid styrt in mig i rätt riktning! Nära och kära 
har även varit vägledande och stöttande genom arbetets gång, så även ett stort tack till dem! 
 
Madeleine Pettersson 
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1. Inledning 

 
Jag har valt att fokusera på barns delaktighet och inflytande i beslutsfattandet på förskolan, 
farmför allt eftersom jag själv har märkt att jag tycker om att inkludera barn på olika sätt. Jag 
lyssnar gärna på vad de har att säga och vi för en gemensam dialog tillsammans. Men min 
upplevelse har varit att vissa pedagoger inom förskolan inte alltid lyssnar på barnen och deras 
vilja och önskemål, vilket gör att barnens inflytandemöjligheter förmodligen minskar. Genom 
min förskollärarutbildning har jag samlat på mig kunskap och erfarenheter om barns 
delaktighet, vilket har format min pedagogiska grundsyn. Därmed har jag en liten 
förförståelse inför mitt valda ämne.  

Min upplevelse under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har varit att barnen 
kanske inte alltid kan vara delaktiga och ha inflytande över alla beslut som fattas på förskolan. 
Exempelvis när det gäller omsorgssituationer, såsom lunchtiden, läggningen, utevistelsen och 
påklädnaden och så vidare. För där finns det bestämda rutiner för vad som ska göras.  

Enligt min förförståelse så är barns egna initiativtagande en grundförutsättning för ett 
lärande om ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga, samt ett sätt för barn att uttrycka 
och behandla sin nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att barn uppmuntras att ta egna 
beslut och initiativ så kan det medföra ett större lärande, eftersom jag uppmärksammat att 
genom ett personligt engagemang ökar motivationen att lära sig ny kunskap. Men om 
pedagoger oftast bestämmer över barnens beslut så upplever jag det som att barnens 
nyfikenhet och upptäckarglädje hindras och till sist kanske barnen endast följer de regler som 
pedagogerna satt upp och får därmed ingen möjlighet att komma med inflytande och påverka 
sin dag på förskolan. Därmed anser jag att barns delaktighet och inflytande är viktigt i 
beslutsfattandet, men undrar samtidigt om detta är möjligt att tillämpa i alla situationer på 
förskolan. 

Hur och vad man kan göra för att få barnen mer delaktiga i förskoleverksamheten 
studeras även. Praktiska exempel kan vara en bra utgångspunkt för att utveckla sitt 
förhållningssätt. Därmed kan detta komma till god användning i läraryrket. 
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2. Syfte 
 

Syftet är att studera samverkan mellan barn och pedagoger i förskolan med avseende på hur 
barns inflytande gestaltar sig, i form av beslut. 
 

 
2.1 Forskningsfrågor 
 

- Hur framträder barns inflytande i förskolan?  
 

- Hur uppfattar pedagogerna barns inflytandemöjligheter på förskolan? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Teorier 
I Åsberg (2001) framgår det att varje kunskapsproduktion som anses vara ”vetenskaplig” ska 
utgå från ett val av ontologisk och epistemologisk grund. Alltså vad för slags värld (ontologi) 
man söker vad för slags kunskap om (epistemologi). Åsberg tar upp att ontologi handlar om 
läran om verklighetens uppbyggnad, vad som är verkligt och existerar, samt allt som är och 
kan finnas. Medan epistemologi handlar om läran om kunskapen eller kunskapsteori. 
Epistemologin behandlar bland annat frågor såsom; Hur ska jag veta att kunskapen är 
tillförlitlig? Samt; När vet jag något säkert? Vad grundar jag denna ”vetskap” på? 
 Vidare framgår det i Kvale och Brinkmann (2009) att epistemologi är filosofin om 
kunskap, vad kunskap är och hur den förvärvas. Jag har i mitt sökande efter hur jag kan 
grunda förståelse av samverkan mellan barn och pedagoger i förskolan sett att fenomenologin 
erbjuder mig mest användbara verktyg. Eftersom denna ansats präglas av att studera fenomen 
och situationer som uppkommer och därmed dra kunskap av detta. Vägen till fenomenologi 
var inte självklar men utstakades successivt när jag fördjupade mig i olika perspektiv som 
använts i olika sammanhang när forskare närmat sig samverkansfrågorna. 

Nedan framgår olika teorier kring vuxnas samspel med barn. Jag har valt ut delar som 
går att sammankoppla till barns delaktighet och inflytande och fokuserar därmed endast på 
dessa, även fast dessa teorier även besitter mer innehåll än det jag betonar. 
 
3.1.1 Teoretiska perspektiv 
Det behavioristiska perspektivet kännetecknas framförallt av att människan uppfattades som 
passiv och nästan helt styrd av miljön i sin omgivning. Alltså påverkas människan av yttre 
faktorer. Den amerikanske psykologen John B. Watson (1878-1958) menade att man måste 
studera och mäta det yttre beteendet för att se vilken respons och funktion något visar. 
(Hwang & Nilsson 2003). Detta kan relateras till att det kanske är fördelaktigt att studera 
barns beteenden för att iaktta vilken respons de visar. Samt att barn påverkas av pedagogerna 
och miljön på förskolan. Vidare i Hwang och Nilsson (2003) framgår det, enligt den sociala 
inlärningsteorin, att man lär sig kunskap genom att observera andra människor. Detta 
sammankopplar jag med att barn härmar den vuxnes förhållningssätt och om den vuxne 
tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt så ”formas” även demokratiska medborgare. 

Grundaren av det psykodynamiska perspektivet var Sigmund Freud (1856-1939) där han 
bland annat ansåg att familjen och andra auktoritetsfigurer är det viktigaste för barnets 
socialisation. Detta var allstå viktigt för barnets förvärvande av de normer och 
beteendemönster som föreskrivs i samhället. Upplevelser som sker under barndomen kommer 
att följa med barnen resten av livet och kommer påverka den vuxnes beteenden i relation till 
andra. (Hwang & Nilsson 2003). Vilket går att relateras till förskollärarens uppdrag, att forma 
verksamheten utefter demokratiska former. Samt att förskollärare utgör en stark påverkan för 
barns förvärvande av normer och ett demokratiskt förhållningsätt. I Freud (2003) framgår det 
även att människans omedvetna del påverkar dess ageranden, samt synen på olika fenomen. 
Denna omedvetna del inbegriper jaget, detet och överjaget. Dessa teorier om personlighetens 
uppbyggnad framgår tydligt i (Hwang & Nilsson 2003), där det står att människan är, till en 
stor del, omedveten om de drivkrafter som styr dennes handlingar och beteenden. Jaget börjar 
utvecklas när barnet börjar märka att det inte går att få allt på en gång, andra människor och 
andra faktorer måste tas hänsyn till, samt att barnets behovstillfredsställelse kanske måste 
skjutas upp en stund. Detet handlar om de impulser som är omedvetna och går ut på att 
tillfredsställa människans behov och drifter. Överjaget är ett slags samvete som hjälper 
människan att skilja på vad som är rätt och fel. Det främsta syftet är att hålla detet på rätt spår. 
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Detta tankesätt anser jag delvis kunna sammankopplas till min studie. Eftersom jaget 
identifierades av att barnen får lära sig att deras önskan inte alltid går att genomföras ”på 
direkten”, därmed ser jag en liknelse mellan jaget och beslutsfattande på förskolan.   

Det kognitiva perspektivet har med kunskap, tänkande och lärande att göra. Fokus ligger 
på hur människans tankeprocesser är uppbyggda, hur de utvecklas och hur man sedan 
uppfattar omvärlden. Jean Piaget (1896-1980) menade att barn lär sig följa olika 
tankescheman i tidig ålder, som sedan utvecklas med tiden. (Hwang & Nilsson 2003). Detta 
går även att relatera till förskolans verksamhet. För om pedagoger lär barn i tidig ålder att de 
får vara delaktiga i de beslut som tas på förskolan så blir det en erfarenhet som ingår i deras 
tankeprocesser. De får känna tillit till sin egen förmåga och det blir därmed naturligt för dem 
att de får delta i alla sorters beslut. I Piaget (1978) framgår det att barnets själsliga utveckling 
påbörjas redan i mycket låg ålder. Redan det nyfödda barnet och spädbarnet tillägnar sig 
psykisk utveckling, även fast det är något som är svårt att studera.  

Utöver dessa perspektiv, finns ett ytterligare, som är direkt intressant för min studie. 
Detta är det sociokulturella perspektivet där det centrala innehållet är barnets samspel med 
människorna i sin omvärld, vilket beskrivs nedan.  
 
3.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

I Hwang och Nilsson (2003) står det att, grundaren, Lev Vygotskij (1896-1934) menade att 
utvecklingen ska ses som ett resultat av barnets sociala samspel med bland annat föräldrar, 
syskon och lärare. Han menade att barns samspel med vuxna bidrar till en positiv utveckling. 
Utvecklingen är också helt beroende av vilken kulturell situation barnet växer upp i.  

I Hundeide (2006) framgår det att det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att 
barn föds in i en social värld, där barn lär av varandra genom socialt samspel. Även vuxna och 
barn kan lära av varandra genom gemensamma dialoger. Vidare står det att ”Det innebär att 
barnet behöver en sensitiv vägledare som kan fungera både som en känslomässig trygghetsbas 
för barnets utveckling och som vägledare in i de sociokulturella gemenskaper som barnet 
måste erövra för att leva ett fullvärdigt liv.” (Hundeide, 2006, s.6). Vilket innebär att 
pedagogens roll blir att leda in barnen i ett demokratiskt synsätt, där alla får vara delaktiga 
och föra sin egen talan. Genom detta kan alltså barn och vuxna lära sig mycket av varandra, 
om barnen får möjlighet att vara delaktiga i besluten som tas på förskolan. 

Enligt Vygotskij (2006) är fantasi och kreativitet en viktig del i barnens lek, samt ett 
lärande om fenomen och omvärlden. Författaren menar att hjärnan inte bara bevarar och 
reproducerar tidigare erfarenheter, utan den kombinerar, kreativt bearbetar och skapar nya 
situationer och beteenden ur tidigare erfarenheter. Barnens lek fungerar ofta som ett ”eko” av 
sådant de sett och hört från vuxna. Detta sammankopplar jag med att barn använder sin fantasi 
och kreativitet för att komma på egna initiativ. Därmed hindrar den vuxne barnet att utöva 
eget initiativtagande, samt fantasi och kreativitet, om denne beslutar att säga nej till barnens 
önskemål. 

I Säljö (2000) står det att lärande och utveckling grundar sig på omvärlden och den 
kultur som människan växer upp i. De redskap som finns tillgängliga i kulturen och de 
tidigare erfarenheter som dragits, måste människan ta del av för att uppnå lärande och 
utveckling. Detta lärande kan ske om människor kommunicerar med varandra och delar med 
sig av sina upplevelser och erfarenheter. Vidare menar Säljö att människor lär av varandra, 
samt att vi tar in kunskap och lärdom från någon annan och gör det sedan till sin egen 
erfarenhet. Vi identifierar hur andra människor hanterar olika situationer, såsom att tala och 
lösa problem, och använder det sedan för eget bruk. Utifrån detta ser jag ett tydligt samband 
mellan det sociokulturella perspektivet och min studie. Eftersom barn lär sig att hantera 
situationer genom att studera hur den vuxna gör, så måste den vuxne möjliggöra delaktighet i 
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barngruppen för att det sedan ska generera ett demokratiskt synsätt där vuxen och barn kan 
föra en gemensam dialog och lära av varandra.  

Enligt Dysthe (2003) är barns samarbete och gemenskap mellan både vuxna och barn 
centralt för lärande, enligt ett sociokulturellt perspektiv. Samhället och kulturen påverkar 
barnens utveckling och motivation. Skolans lärmiljö kan även bidra till att barnens lust och 
motivation ökar. För att ett lärande ska uppstå så krävs det att arbetet känns meningsfullt, det 
ökar viljan att lära och utvecklas. Därmed gäller det att finna sådant som barnen känner är 
meningsfullt.  

I Strandberg (2006) menar Vygotskij att tillgång till andra människor är ett nav som all 
utveckling snurrar kring. Först sker utvecklingen på en social nivå, där man samspelar med 
andra människor och sedan på en individuell nivå, där ett tankearbete sker inom individen. 
Vidare framgår det i Strandberg att ”De flesta lärare kan med glädje bekräfta att de tillfällen 
då elever verkligen lär sig något är tillfällen då de är, och känner sig, involverade i de 
aktiviteter och uppgifter som pågår.” (Strandberg, 2006, s.66).   
 
3.1.3 Slutsats av teorierna 
Människan är inte opåverkad av yttre faktorer, vilket redan behavioristerna konstaterade. I 
min studie förefaller det emellertid inte vara särskilt meningsfullt att börja mäta varje barns 
yttre beteende för att den vägen komma åt i vilken grad varje faktor påverkar beteendet. Från 
det psykodynamiska perspektivet bedömer jag att diskussionen om barnets jagutveckling kan 
vara aktuell att beakta i föreliggande studie. Det kognitiva perspektivets uppfattning om att 
tankescheman successivt byggs upp hos barnen bör kunna relateras till samspel mellan 
pedagoger och barn i förskoleverksamheten. Hur allt detta sammantaget utvecklas förefaller 
vara naturligt att betrakta i ett sociokulturellt perspektiv. Människan lär sig i samspel med 
andra människor. Barn är av sina föräldrar placerade i en viss förskola.  Den blir en del av 
barnens kulturella miljö, eller för att använda ett fenomenologiskt uttryckssätt, en domän av 
deras livsvärld. Med samma sätt att resonera blir det också rimligt att i ontologiskt avseende 
konstatera att det jag kan studera är människors uppfattningar av händelser, vilket kan 
betraktas som en ontologisk domän (Bhaskar, 1989).  
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3.2 Tidigare forskning 

För att besvara studiens syfte presenteras tidigare forskning. Den tidigare forskningen som 
valts ut fokuserar bland annat på samspelet mellan barn och vuxna samt barns delaktighet och 
inflytande. 
 
3.2.1 Vuxnas samspel med barn 
Michélsen (2004) har studerat barns samspel, men då inriktat sig främst på barns samspel 
mellan varandra. Studien påvisar framförallt hur små barns kamratsamspel gestaltar sig på 
förskolan och konstaterar att små barn är i behov av empatiska vuxna, samt att det mestadels 
ingår många omsorgssituationer på en småbarnsavdelning. Även Ekström (2007) skriver om 
detta, med då ur ett verksamhetsutvecklings perspektiv. Här har författaren bland annat 
observerat tre olika förskolor och kommit fram till att det är förskolornas olika dagsrutiner 
som reglerar i vilken grad barnen får ha inflytande över utformandet av dagen och därmed 
också vilken form deras lärande kommer gestalta sig. Vidare i Ekström framgår det att 
dagsrutinernas utformning påverkas av följande faktorer: barnens vistelsetider, personalens 
arbetstider, personaltäthet, barnens ålder samt förskolans ekonomi. Den fostranspraktik som 
författaren uppfattade på förskolorna präglades framförallt av att få barnen att infinna sig i en 
struktur och att därmed följa den vuxnas ledning. 

Johansson (1999) fokuserar på etiska aspekter i barns samspel med andra barn och 
vuxna och skriver i sin avhandling att Piaget menade att barn lär sig etik och moral genom att 
följa de regler som vuxna satt upp åt dem. Piaget menar att små barn inte kan skapa egna 
sociala regler, utan deras moral är främst styrd av vanor och regler som de vuxna har 
”påtvingat” dem. Johansson är kritisk mot detta synsätt och framhåller att barn inte enbart lär 
sig om etik genom att följa vuxnas regler om moral. Det sker även genom samspel med andra 
barn, samt av andra upptäckter i omvärlden. 

Bae (2009) ser olika typer av mönster i olika samspelssituationer och menar att det är 
viktigt med fortsatta studier av sådana situationer. Författaren har studerat små barns samspel 
med vuxna och uppmärksammat att demokrati är något som händer då och då, i speciella 
situationer. Det ingår inte alltid i förskollärarens förhållningssätt. Ett sätt för vuxna att komma 
närmare barns perspektiv menar Bae är att gå in i en gemensam lek med barnet.  

Även Bydgeson-Larsson (2010) betonar att det finns ett stort behov av forskning 
rörande vuxna-barn på förskoleområdet, eftersom även han framförallt beskriver samspel 
mellan barnen i sin avhandling.  

Westlund (2011) har gått vidare i forskningen mellan samspelet vuxen-barn och 
fokuserar på de områden av inflytandet som direkt är intressanta även för min studie. Här 
framgår det hur vuxnas samspel med barn kan gestalta sig på ett fördelaktigt sätt. Enligt 
författarens observationer är det leken som erbjuder störst möjligheter för barnens inflytande. 
Pedagogerna är oftast inte närvarande i leken, vilket skapar handlingsutrymme för barnen att 
själva välja aktiviteter. Detta handlingsutrymme möjliggör även barnens initiativtagande i 
måltidssituationer genom att de kan få lägga upp mat på tallriken själva, och påklädningen i 
hallen genom att själva välja ut vilka kläder som är lämpliga att ha på sig. Genom att ge 
barnen detta handlingsutrymme får de förståelse för att de inte alltid behöver fråga vuxna vad 
som är tillåtet. Vidare framgår det i Westlund att samtalet mellan vuxen-barn är 
grundläggande för barns delaktighet. Inte bara för att få veta vad barnen är intresserad av, utan 
det ger även barnen känslan av att någon lyssnar på dem, att deras åsikter räknas. Ett bra sätt 
att uppnå detta samtal kan vara att dela in barnen i mindre grupper, så att alla kan få komma 
till tals. Fler exempel på hur delaktighet och inflytande kan ske i praktiken menar Westlund 
kan vara att: ge barn olika valalternativ, fråga efter barns förslag, komma med erbjudanden 
som barnen har möjlighet att godta eller avstå ifrån, samt att uppmuntra egna initiativ som 
barnen kommer med. Det främsta medlet för att uppmuntra barnens inflytande ligger i 
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pedagogens förhållningssätt. Små detaljer, såsom blickar, tonfall och kroppsspråk är 
betydande för hur barn uppfattar i vilken grad de kan vara delaktiga i olika situationer. 
Författaren anser att beslutsfattande är en viktig del i barns inflytande. Samtidigt finns en 
diskussion kring huruvida barn mår bra av att ha ett alltför stort inflytande. I Westlund 
framkommer även att ökande valmöjligheter kan leda till stress hos både barn och vuxna. 
Flera psykologer framför att de val som barnen gör måste vara rimligt svåra. Självklart är det 
viktigt att vuxna lyssnar på barn, men barnen ska inte behöva fatta alla beslut i sin vardag. Det 
uppfattas därmed som att det bör finnas vissa gränser för hur pass mycket valfrihet barn 
möjliggörs att ha (Westlund, 2011). 
 

3.2.2 Delaktighet och inflytande – hur kan det gå till? 
Arnér (2005) skriver i sin artikel om hur pedagoger tvingas ändra uppfattning om barns 
delaktighet. Författaren var en envis lärarutbildare som övertalade en politiker att satsa mer 
pengar på utveckling. Pedagogerna på Örebros förskolor och skolor fick då i läxa att inte 
svara nej när barnen vill göra något. Här följer ett exempel ur artikeln:  

 
November, ingen snö. Fjorton barn på fyra fem år leker med stenar, pinnar, torra löv och grus. 
Ingen idé att öppna bodan, det är ju mellanmål om fyrtio minuter, tycker förskolläraren som har 
utepasset. Så hör hon barnen prata om vatten. Dom är ju helt galna, ta ut vatten i november, tänker 
hon. (Det gör man knappt när det är 20 grader varmt.) Bedjande röster. ”Fröken. Får vi ta ut 
vatten? Snälla!” Så minns hon. Läxan. ”Ja.” Alla tystnar. ”Va? Får vi det?” ”Javisst. Jag kan hjälpa 
er.” Barnen frågar igen om det är sant, och till slut säger en pojke: ”Fröken, varför får vi det?” – 
Han är verkligen inne i systemet! (Arnér, 2005, s. 25). 

 
Detta är även något som framkommer senare i Arnérs (2006) avhandling. Författaren 
reflekterar över ovanstående situation med vattnet och kommer fram till att det är genom 
sådana förhållningssätt som pedagogen öppnar upp möjlighet för barnen att ta eget initiativ. 
Att barnen fick tillåtelse att genomföra sin önskan ledde till ett kreativt och lustfyllt lärande, 
samt stora samspelsmöjligheter för alla barn som deltog, just för att de fick göra det de själva 
tagit initiativ till.  

Arnér (2005) skriver att större barngrupper och färre personal har lett till fler regler på 
förskolan och många nej. Detta gör tillvaron regelstyrd och påverkar barnens initiativtagande. 
Samma sak gäller små barns inflytande, där kan barnen bli hindrade att ha tutten i munnen, 
även fast detta kanske är barnets enda trygghet på förskolan. Anledningen till att förskollärare 
säger nej till tutten om något barn frågar efter den, är ofta för att det inte ska bli en vana för 
barnen att ha den i munnen samt att förskollärare påtalar att de alltid gjort så. Genom ett 
sådant tankesätt öppnar inte pedagogerna för möten med barnen, menar Arnér. Andra regler 
som ofta kan förekomma på förskolor är bestämda ”prickar” (platser) där barnen ska sitta på 
samlingarna, listor med förbestämda aktiviteter, vilka kläder som barnen ska ta på sig för att 
gå ut, samt bestämda platser vid matbordet. Bestämda plaster vid matbordet handlar mer om 
de vuxnas trygghet än om barnens, och klädvalen vid utevistelsen menar Arnér att barnen kan 
beräkna och avgöra själva, om de bara ges möjlighet. Arnérs barnintervjuer har påvisat att 
barns tankar om regler är att det är något som man inte får göra utan att en vuxen godkänt det. 
Då är inte reglerna till för barnens bästa, utan för att personalen ska kunna göra sitt arbete. En 
viktig del i att göra barn delaktiga är att reflektera över sig själv som pedagog, samt att lyssna 
på barnen (Arnér, 2005). 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är barns delaktighet en 
grundförutsättning för att barn ska få föra sin egen talan, och även en möjlighet för 
pedagogerna att försöka tolka barnens perspektiv. Detta kan ske genom att förskollärare 
lyssnar på vad barnen har att säga. Det innebär att barn ska få vara delaktiga i både ord och 
handling. Vidare gäller det att vuxna har förtroende för att barn kan mycket själva, med bra 
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stöd och handledning från vuxna. För att kunna göra barn delaktiga gäller det att vuxna kan ta 
barns perspektiv och att de tar barnens röster på allvar. Vidare nämns i Pramling Samuelsson 
och Sheridan att synen på barn har förändrats under ett historiskt perspektiv. Maktbalansen 
mellan barn och vuxen har framförallt utvecklats så att barnen ses som en del av 
verksamheten och kan därmed få vara delaktiga i de processer som ingår. 

Persson (2010) beskriver i sin avhandling vad det innebär att lärare inte förhåller sig till 
ett demokratiskt förhållningssätt gentemot barnen. Detta kunde bland annat handla om att 
lärare ”kör sitt eget race” och inte lyssnar på vad barnen har att säga och att beslut tas utan att 
bry sig om att fråga barnen om förslag och idéer. Så för att pedagoger ska handla enligt 
demokratiska former så gäller det att läraren tar reda på barns åsikter och synpunkter och 
sedan väga in deras inflytande i agerandet, för att inte läraren enbart ska utgå från egna åsikter 
och ståndpunkter. 

I Selberg (1999) framgår det att elever kan ha olika stor erfarenhet av inflytande i 
skolarbetet. Detta påverkas av hur läraren möjliggör elevinflytande, samt om de har getts 
tidigare erfarenhet av inflytande innan. Selbergs studie uppvisar tre olika sorters grader av 
elevinflytande: elever med liten erfarenhet av inflytande, elever med ganska stor erfarenhet 
av inflytande, samt elever med stor erfarenhet av inflytande. Denna studie visade att elever 
med liten erfarenhet av inflytande inte gjorde särskilt många egna val kring sitt arbete. Även 
fast de fick fria ramar från läraren att arbeta med ett projekt så valde alla att gå till biblioteket, 
samt att de inte gjorde någon vidare ansats till att försöka lära sig något. Medan de elever med 
stor erfarenhet av inflytande samlade på sig kunskap genom att leta många olika metoder, 
såsom exempelvis klassrum med datorer och skolans rum för böcker och tidsskrifter. Dessa 
elever samtalar med varandra och försöker finna struktur i hur de ska jobba. I resultatet visade 
det sig att eleverna med stor erfarenhet av inflytande hade lärt sig mest genom projektet. De 
hade ett större engagemang att lära sig något, vilket uppvisades i resultatet. De kunde berätta 
om hela processen och vad de lärt sig, medan de elever med liten erfarenhet av inflytande inte 
riktigt kunde berätta vad de lärt sig, de kom knappt ihåg det. På frågan om de lärde sig något 
svarade någon att de var tvungna, och hänvisar till deras redovisning. Men de har alltså ingen 
konkret kunskap att bidra med. 
 
3.2.3 Barnperspektiv och barnsyn 

I Lenz Taguchi (1997) framgår det att vuxnas barnsyn är något som kan vara föränderligt över 
tid. Detta är inget man skapar ur tomma intet och bygger inte enbart på våra egna 
erfarenheter, utan avspeglar vår interaktion med omvärlden. Vilken religion eller vilket 
politiskt system som dominerar i olika kulturer påverkar även synen på barnet och på vilket 
sätt man förstår sin omvärld. Detta gäller även om pedagogerna på förskolan väljer att följa en 
viss pedagogisk inriktning, såsom exempelvis Piagets beskrivning av barns utveckling. Vidare 
skriver Lenz Taguchi om hur pedagogers förhållningssätt kan yttra sig på förskolan. Till 
exempel om pedagogen väljer att placera målarfärger och penslar högst upp på hyllan, så inte 
barnen kan nå dem själva. Detta påvisar att pedagogen inte har förtrogenhet för att barnen kan 
hantera sådant material på egen hand. Vilket uttrycker hur denne ser på barnet och dess 
kompetens. 

Synen på barn är även något som tas upp i Arnér (2005) där det står att ömsesidig 
respekt gynnar barns initiativtagande. Denna respekt avspeglar pedagogens förhållningssätt 
och synen på barnet. Om den vuxne ger respekt, så får denne tillbaka respekt från barnet. 
Respekten ska grundas på att barn ska ha samma värde som vuxna. Vidare menar Arnér att 
synen på barnet kan variera beroende på barnens olika åldrar. Det finns idéer om att 
femåringar är på ett visst sätt, medan treåringar är på ett annat sätt och behöver andra rutiner 
och så vidare. Detta synsätt innebär att barn är något förbestämt, men Arnér menar att barn 
blir  i samspelet med andra människor. 
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I Graninger (1999) framgår det att ett barnperspektiv inte alltid varit en självklarhet som 
forskningsfokus. Genom en längre tids diskussioner påbörjades sedan forskningen och 
utvecklingen. En viktig uppgift var att få fram kunskap om barns livsvillkor och framförallt 
hur dessa ter sig ur barnens synvinkel. Det gäller alltså att studera och försöka förstå hur 
samhälleliga förhållanden framträder och uppfattas av barn (Graninger, 1999). 

Pramling Samuelsson (2009) skriver att det pågår en kamp mellan vuxnas makt och 
barns demokratiska rättigheter. Vuxnas auktoritet får stort utrymme i media på grund av tv:s 
Nannyprogram som utgår från att ”bestraffa” barn när de gjort något fel, genom att 
exempelvis att ställa sig i skamvrån, vilket kallas time out. I programmet får auktoritären 
beröm av Nanny när denne besegrat barnet och varit konsekvent. Liknande situationer som 
time out kan återfinnas på vissa förskolor och anledningen till detta är att barn ska lyda och 
visa att det är de vuxna som har makten. Pramling Samuelsson skriver även om en upplevelse 
hon fick bevittna för 40 år sedan, där ett barn kunde få sitta kvar i timmar och äta upp sin gröt, 
medan de andra barnen var ute på gården och lekte. Anledningen till detta var att pedagogen 
ansåg att barnet skulle äta upp sin mat. Detta är en liknelse med att stå i skamvrån menar 
författaren och i båda fallen handlar det om att den vuxne utövar sin makt och inte lyssnar på 
barnen. Hon menar även att barn kränks när de vuxna tvingar barn att stå i skamvrån, vilket 
påverkar relationen mellan vuxen och barn negativt. Vidare framgår det i Pramling 
Samuelsson att anledningen till pedagogers uppfostringsmetoder handlar om människors olika 
människo- och barnsyn. Det som påverkar detta är den vuxnes egna barndom samt utbildning 
och andra erfarenheter som de erhållit genom livet. Hon menar också att äldre pedagogik kan 
ligga djupt rotad hos många. Under 1800-talet fanns en rörelse i Tyskland, som senare kom att 
kallas svart pedagogik. Denna handlade om lydnad, vilka inbegrep att barnen skulle göra som 
de blev tillsagda, låta bli vad man förbjuder dem, samt att finna sig i de föreskrifter man ger 
dem. Allt detta handlar om att barn blint ska underkasta sig den vuxnes vilja. Denna metod 
var extrem, men kan delvis sammankopplas till uppfostringsmetoderna i Nannykulturen, 
eftersom båda handlar om att göra som de vuxna vill, utan att barn får tänka själv eller ha 
egna åsikter och synpunkter.  

Pramling Samuelsson (2009) refererar till Bae som skriver vidare om förhållningssätt 
som gynnar barns delaktighet. Dessa är att vuxna har ett aktivt lyssnade och ett bekräftande av 
barnet, samt att ta del av barnets livsvärld och behov. Det gäller även att möta barn på ett 
respektfullt sätt och betrakta dem som jämlika. Hon framhåller även att detta inte behöver 
betyda att vuxna ska acceptera allt, men genom samspelet mellan vuxen och barn kan man 
lösa problem och dilemman tillsammans.  
 
3.2.4 Slutsatser av den tidigare forskningen 
Den tidigare forskningen har på olika sätt berört frågor som är av betydelse för inriktningen 
av föreliggande studie. Forskningen har pekat på rutinernas-, lekens-, delaktighetens- och 
barnsynens betydelse på barns möjligheter till inflytande. Samtidigt har den tidigare 
forskningen också påtalat att det finns ett stort behov av forskning som har att göra med 
barns- och vuxnas relationer i förskolemiljön. 
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3.3 Vad säger styrdokumenten? 
Styrdokumenten som formar förskolans verksamhet är Läroplanen för förskolan – Lpfö 98 
(Skolverket, 2010). Väsentliga citat och referat för studien lyfts fram. Det står oerhört mycket 
om demokrati, delaktighet och inflytande i Lpfö 98, därför valdes ett fåtal av dessa som ger en 
bred bild av vad uppdraget på förskolan handlar om. Förutom Lpfö 98 refereras nedan till 
Barnkonventionen som är FN:s konvention om barns rättigheter. 
 
3.3.1 Läroplan för förskolan - Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

Förskolan vilar på en demokratisk grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. […] Att hävda grundläggande 
värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i 
demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 
för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. (Skolverket, 2010, s.4). 

 
Vidare framgår det i Skolverket (2010) att det pedagogiska förhållningssättet präglar 
verksamhetens syn på individen, samt att den vuxne är en förebild som påverkar barnens 
förståelse och respekt för de rättigheter och förpliktelser som ingår i ett demokratiskt 
samhälle. Därmed ska förskolan främja att allas åsikter och rättigheter lyfts fram och blir 
synliggjorda i verksamheten. Förskolan ska även vara öppen för skilda uppfattningar och 
uppmuntra att de förs fram. Genom detta grundläggs barnens delaktighet och tilltro till den 
egna förmågan. 

Det framgår även i Skolverket (2010) att ”Barnen ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barns egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” (Skolverket, 2010, s.7). Därmed 
ska barnen få vara delaktiga i, och få ha inflytande över, de beslut som tas angående deras lek- 
och aktivitetsval på förskolan. 

Vidare står det också i Skolverket (2010) att 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter 
demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 
(Skolverket, 2010, s.7).  

 
Utifrån detta klargjordes en tydlig bild av hur barns inflytandemöjligheter ska se ut på 
förskolan. Citatet framhäver att barn ska få delta i beslutsfattande och få möjlighet att uttrycka 
sina åsikter och därmed påverka sin situation. 
 
3.3.2 Barnkonventionen 

I UNICEF Sverige (2009) står det ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” (UNICEF Sverige, 
2009, s.14). Detta kan sammankopplas till att det ofta finns ett dilemma mellan barns egna 
beslutsfattande och barnens bästa på förskolan. Barnen kanske inte alltid kan ta de mest 
förnuftiga besluten rörande deras välmående och då måste pedagogen få bestämma över 
barnens vilja, för att barnens bästa ska komma i främsta rummet. 

Vidare framkommer det även i UNICEF Sverige (2009) att ”Konventionsstaterna skall 
tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 
frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad.” (UNICEF Sverige, 2009, s.18). 
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4. Metod 
För att få en uppfattning om hur barns delaktighet och inflytande gestaltar sig i förskolan har 
jag valt att observera den dagliga verksamheten på två förskolor, samt intervjuat fem 
verksamma pedagoger.  
 Jag har valt en fenomenologisk - hermeneutisk ansats, vilket innebär att jag studerar de 
fenomen som visar sig och tolkar sedan det insamlade materialet. I Öhrling (2000) framgår 
det att fenomenologi och hermeneutik har ett samband mellan varandra, eftersom vi lever i en 
värld där vi påverkas av olika situationer och andra människor. Vi studerar fenomen och gör 
om det till vår egen kunskap och erfarenhet, samt att vi gör en egen tolkning av upplevelsen. 
Uppfattningen av erfarenheterna ses som en form av förståelse. Begreppet fenomenologi 
förklarar Kvale och Brinkmann (2009) på följande sätt:  

 
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem 
enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s.42). 

 
Begreppet hermeneutik förklaras på följande sätt, enligt Patel och Davidsson (2003): 
”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig inriktning där 
man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.” 
(Patel & Davidsson, 2003, s.28). 
 

En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket 
kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Till skillnad från positivisterna är man inte 
intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutiken menar istället att det går att förstå andra 
människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till 
uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. 
Man menar också att människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och handling, och 
som det går att tolka och förstå innebörden av. (Patel & Davidsson, 2003, s.29). 

 
Ontologiskt tänker jag att jag studerar människors uppfattningar om händelser. Dessa 
händelser är sådana som utvecklas i samverkan mellan barn och vuxna i förskolan, det vill 
säga, de konstrueras i sociala sammanhang. Därför är det rimligt att betrakta detta i ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Men, i fenomenologin fann jag ett beprövat sätt att hantera 
människors uppfattningar som jag utifrån deras utsagor tolkar. I tolkningen av det insamlade 
materialet kommer hermeneutiken in och därmed förhåller jag mig till en fenomenologisk – 
hermeneutisk ansats. 
 
4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
Den mest användbara metoden för forskningssyftet är den Kvalitativa intervjun.  I Patel och 
Davidson (2003) framgår det att kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering, 
vilket innebär att frågorna som intervjuaren ställer ger möjlighet för intervjupersonen att svara 
med sina egna ord och formuleringar. Det finns alltså inga fasta svarsalternativ. Detta ger 
möjlighet för intervjuaren att få ta del av så mycket information som möjligt av 
intervjupersonen.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa forskningsintervjun ett sätt att 
förstå ämnen ur vardagen ur den intervjuades eget perspektiv. Att förhålla sig till ett 
fenomenologiskt perspektiv innebär enligt Kvale och Brinkmann att intervjuaren har ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån intervjupersonernas egna perspektiv och hur de 
uppfattar olika fenomen i omgivningen. Därmed är den kvalitativa forskningsintervjun en 
metod som passar denna studie, eftersom jag vill ta del av förskollärares egna kunskaper och 
erfarenheter. 
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Vidare i Kvale och Brinkmann (2009) framgår det att denna metod gör det möjligt för 
intervjuaren att få ta del av särskilda och detaljerade situationer i förskoleverksamhetens 
vardag. Dock kan det vara en svårighet att tolka intervjupersonens svar och svaren kan även 
variera mellan olika personers egna åsikter och uppfattningar. Att ställa andrafrågor är även 
betydande för att hålla intervjun flytande. Det gäller att lyssna aktivt och anpassa 
frågetekniken. 
 
4.2 Observation 
Patel och Davidson (2003) lyfter att observation är det främsta medlet för att samla 
information i vår vardag. Vilket även är en bra teknik för att samla vetenskaplig information, 
men med en systematisk planering. Vidare framgår det att det främst finns två olika typer av 
observationer. Den ena är strukturerad observation där man i förväg har färdigställt ett 
observationsschema, vilket gör att man i förväg redan bestämt vad som ska observeras. Den 
andra är ostrukturerad observation, där man istället försöker samla på sig så mycket kunskap 
som möjligt genom observationen. Eftersom studien syftar till att ta del av så mycket kunskap 
som möjligt om barns delaktighet förhåller sig observationerna till den ostrukturerade 
observationen. Genom observationerna görs ett försök till att registrera allt som försiggår på 
förskolan med ett fokus på samspelet mellan vuxen och barn i form av beslutsfattandet.  

Angående observatörens förhållningssätt så finns det fyra olika sätt att förhålla sig på 
enligt Patel och Davidsson (2003). Deltagande observatör, där man är delaktig i situationen 
som ska observeras, icke deltagande observatör och känd eller okänd observatör. Jag själv 
förhåller mig till att vara en icke deltagande, känd, observatör eftersom jag inte vill påverka 
situationerna som ska observeras, utan bara få ta del av så mycket kunskap som möjligt. Jag 
berättade också för observationsgruppen att jag utför en observation till en skoluppgift. 
Pedagogerna kontaktades i förväg, så de visste om vad som skulle ske, och när barnen 
frågade, så berättade jag varför jag var där. 

 Metoden jag använder mig av är kvalitativ eftersom det framgår i Backman (1998) att 
denna innefattar att resultatet av observationen visar sig i verbala formuleringar. 
 
4.3 Urval av intervjupersoner 

I Trost (2007) framgår det att man brukar skilja på slumpmässiga och icke-slumpmässiga 
urval av personer när man ska genomföra någon slags intervju, observation eller enkätstudie. 
Jag inriktar mig mot det icke-slumpmässiga urvalet när jag ska intervjua förskollärare. 
Eftersom jag gärna vill prata med de förskollärare som har ganska mycket erfarenhet och har 
jobbat inom yrket några år. Därför kontaktades en förskola där jag varit på 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tidigare, för cirka 1,5 år sedan. Jag hade då en tidigare 
erfarenhet av hur pedagogiken såg ut på den förskolan. Sen intervjuade jag även de pedagoger 
som fanns tillgängliga på min allra senaste VFU. Detta var ett bekvämlighetsval eftersom jag 
redan varit i kontakt med förskolan nyligt, samt att det var kunniga pedagoger som gärna 
ställde upp på en intervju. Totalt genomförde jag fem olika intervjuer på två förskolor och 
anledningen till att jag höll mig till ett begränsat antal intervjupersoner och förskolor var 
eftersom jag ville förhålla mig till en kvalitativ intervjustudie med ett djupare samtal och ett 
bra innehåll. Jag har även valt att förhålla mig till strategiska urval, vilket även tas upp i Trost 
(2007). Det framkommer att detta kan användas i kvalitativa studier när man vill vara säker på 
att det blir variation i svaren från intervjupersonerna. Därför valde jag ut pedagoger som jag 
visste kunde uppvisa olika pedagogiska förhållningssätt, exempelvis att vissa fokuserade mer 
på delaktigheten än andra. Samt att den ena förskolan jag intervjuade på var en 
småbarnsavdelning och den andra var en åldersblandad avdelning. Svaren från 
intervjupersonerna kommer vara anonyma och samma gäller förskolorna som jag genomfört 
intervjuerna på.  
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4.4 Urval av observationsgrupp 
På samma sätt som urvalet av intervjupersoner har jag valt ett icke-slumpmässigt och 
strategiskt urval av observationsgrupp. Anledningen till detta var att jag tidigare haft 
möjlighet att studera dessa två förskolor som jag valde ut, och jag ansåg att de kunde bli 
intressanta i min studie. Samtidigt var det ett bekvämlighetsval eftersom jag redan varit i 
kontakt med dessa förskolor tidigare. I Trost (2007) framgår bekvämlighetsurval som en del i 
det icke-slumpmässiga urvalet. Detta handlar om att man tar det som finns nära till hands, 
eftersom det är bekvämt.  

Jag genomförde alltså två observationer, en på min senaste VFU som var en avdelning 
med endast ettåringar, samt en åldersblandad förskola (1-5 år), där jag tidigare varit på VFU. 
Genom telefonkontakt ställdes frågan om jag fick komma och observera dem. 
 
4.5 Genomförande 
Jag började med att fråga personalen på min senaste VFU om det gick bra att jag intervjuade 
dem, samt observerade den dagliga verksamheten, vilket gick bra. Efter att detta var 
genomfört ringde jag upp en förskola som jag hade haft VFU på tidigare och frågade om det 
gick bra att jag kom och observerade och intervjuade, vilket gick bra även där. Enligt Patel 
och Davidsson (2003) framgår det att den personliga kontakten mellan intervjuaren och 
intervjupersonen kan påverka motivationen och därmed de svar man får. Min relation med de 
intervjuade pedagogerna var god och därmed fanns en tanke om att de kunde öppna upp sig 
mer inför mig. Vidare i Patel och Davidsson (2003) står det att intervjuaren bör börja med att 
klargöra syftet med intervjun, samt hur individens bidrag kommer att användas. Även i Kvale 
och Brinkmann (2009) framgår det att intervjupersonerna bör få en bakgrund till intervjun. 
Det är alltså i början av samtalet som den intervjuade känner av hur pass fritt de kan tala. 
Därför började jag med att berätta mitt syfte med studien och att deras bidrag kommer vara 
anonyma, så inget de säger till mig kommer att kopplas direkt till dem. På liknande sätt 
förklarade jag mitt uppdrag med observationerna. Alltså att jag inte kommer att nämna 
förskolans namn i rapporten, utan även det är anonymt. 

Jag använde mig av ljudinspelaren på mobilen samt papper och penna, ifall jag behövde 
anteckna några huvudord. Vid varje intervju gick jag undan med en pedagog i taget och vi 
höll till på ett lugnt kontor på förskolan.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att intervjuaren lägger upp en ram 
kring det som ska behandlas. Därför började jag intervjuerna med att intervjupersonerna först 
fick läsa igenom frågorna och sen gick vi igenom dem tillsammans. Samtalet spelades in via 
min ljudinspelare i telefonen. Jag frågade personalen om det gick bra att jag spelade in, några 
var tveksamma, men det gick bra för alla till sist. I Patel och Davidsson (2003) står det att det 
krävs att intervjupersonerna godkänt ljudinspelningen, annars får samtalet inte spelas in.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuarens eget förhållningssätt även viktigt 
för hur pass fritt intervjupersonen kan uttala sig kring sina erfarenheter och upplevelser. Det 
gäller att lyssna aktivt, visa respekt och att ha ett intresse för det som sägs. Så detta 
fokuserade jag på under intervjuerna. 

Intervjufrågorna var skrivna i förväg, så de var strukturerade på förhand. Men själva 
svaren var ostrukturerade eftersom pedagogerna fick svara med egna ord, alltså inga 
svarsalternativ. Vilket även framgick i Patel och Davidsson (2003).  

Även observationerna var ostrukturerade eftersom jag inte hade färdigställt något 
observationsschema innan, utan fokuserade på att observera alla intryck. Vilket även framgår 
i Patel och Davidsson (2009). Men jag utgick framförallt efter att få syn på vuxnas samspel 
med barn i beslutsfattandet. Jag berättade inte heller på en gång för pedagogerna vad jag 
skulle studera, utan förmedlade endast att jag ville observera en helt vanlig dag på förskolan. 
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Jag satt i ett hörn och antecknade, med papper och penna, allt som synliggjordes. Jag höll mig 
i bakgrunden och försökte att inte interagera med barngruppen och pedagogerna, eftersom jag 
inte ville att något skulle påverkas av min närvaro.  
 Enligt den fenomenologiska – hermeneutiska ansatsen framgår det i Öhrling (2000) 
olika steg att förhålla sig till i genomförandet av datainsamling. Dessa beskrivs nedan, samt 
att jag sammankopplar dessa till mitt eget genomförande av intervjuerna och observationerna. 
 

1. Utförande: Fenomenologi är studien om världen som vi lever i varje dag. Meningen 
med denna sorts undersökning är att få en djupare förståelse för de fenomen som ingår 
i vardagen. På detta sätt har jag genomfört min studie. Jag har studerat de fenomen och 
situationer som uppkommit genom observation, samt fått ta del av pedagogers 
erfarenheter och uppfattningar genom intervjuer. 
 

2. Insamlingsstrategi: Här beskriver Öhrling (2000) urvalet av deltagare i sin studie. 
Det som framgår är deltagarnas olika erfarenheter och åldrar, samt att innehållet av 
studien presenteras för deltagarna. I min studie har jag därmed betraktat 
informanternas tidigare erfarenheter och längd inom förskolläraryrket, samt att mitt 
syfte tydligt presenterades för intervjupersonerna.  

  
3. Metoder: För att nå in på djupet så har Öhrling (2000) använt sig av ett enskilt samtal 

med intervjupersonen i ett enskilt rum. Författaren började med en öppen fråga för att 
få ta del av intervjupersonens livserfarenhet. Därmed har även jag förhållit mig på 
ovanstående sätt. Jag intervjuade pedagogerna, en och en i ett avskiljt rum och började 
med en relativt öppen fråga. Vad gäller observationerna höll jag mig i stället i 
bakgrunden i den dagliga verksamheten och studerade deltagarna. 

  
4. Aningslöst läsande: Här menar Öhrling (2000) att man ska läsa igenom det insamlade 

materialet med ett öppet sinne. Man måste ha i åtanke deltagarnas sinnesstämning och 
känslor under genomförandet. Detta har även jag haft i åtanke i analysen av materialet, 
samt att jag inte vägt in egna värderingar i genomläsningen av materialet.  

 
5. Strukturell analys:  Öhrling (2000) har läst igenom materialet flera gånger och kunnat 

utskilja mönster och kategorier. På detta sätt har även jag utformat analysen. Jag har 
läst igenom materialet och därmed kunnat dela upp det insamlade i olika kategorier. 

 
6. Uppfattning/tolkning av helheten: Här har författaren läst igenom hela materialet 

och försökt få förståelse över de fenomen som uppenbarar sig. Genom att tolka 
materialet på ett korrekt sätt, framgår även kunskap av det insamlade materialet. 
Därmed har även jag försökt fånga ”essensen” i mitt insamlade material och fokuserat 
på den sanna kunskapen i genomförandet. Tolkningen av materialet hör samman med 
hermeneutiken, där det framgick i Patel & Davidsson (2003) att detta handlade om att 
tolka och förstå innebörden i människors ageranden och handlingar. 
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4.6 Analys, databearbetning och tolkningsmetod 
 

4.6.1 Intervjuerna 
Efter att intervjuerna var genomförda valde jag att lyssna av svaren och sedan skriva ner dem, 
från muntlig till skriftlig form. Här menar Kvale och Brinkmann (2009) att när man 
omvandlar en intervju från muntlig till skriftlig form blir det inte alltid en korrekt omvandling. 
Intervjuaren anpassar innehållet efter sitt forskningsändamål och därmed blir detta inte alltid 
en sann återgivning av intervjupersonernas svar. Det är alltså upp till intervjuaren att tolka 
svaren på ett korrekt sätt. Enligt Svenning (2003) är den kvalitativa analysen mer känslig för 
tolkningar än den kvantitativa. Forskaren har redan innan en viss förförståelse av sitt område, 
som kan påverka dess tolkningar av analysarbetet. Min valda analysmetod väljer jag att 
genomföra på nedanstående vis: (Med utgångspunkt från Trost, 2007, Kvale & Brinkmann, 
2009). I första hand granskar jag intervjusvaren genom att lyssna igenom dem och sedan 
överföra dem till skriftlig form. Jag läser igenom detta och försöker urskilja likheter och 
skillnader mellan pedagogernas svar. Utefter det kan jag välja ut det mest väsentliga för mitt 
forskningssyfte och sedan dela in dessa i olika kategorier som jag anser liknar varandra. Jag 
analyserar det insamlade materialet och kan sedan sammankoppla dessa till konkreta teorier i 
resultatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den allmänna formen för analys att välja ut 
några nyckelord och sedan analysera dem separat.  
 
4.6.2 Observationerna 
Jag valde att först samla ihop mina anteckningar från observationerna och skriva ihop dem till 
en sammanfattande text. Jag valde ut det som var direkt relevant för mitt forskningssyfte. 
Detta var även något Kvale och Brinkmann (2009) anser vara en lämplig metod. Svenning 
(2003) framhåller även att analyser handlar om att hitta mönster och sortera utefter kategorier. 
Vidare i Svenning framgår det att den kvalitativa analysen kännetecknas av att man, utifrån ett 
litet material försöker tränga djupt in i en problematik. Detta kan göras genom kodning. 
Kodningen innebär att man ”sätter etiketter” och skapar olika begreppsteorier. Det främsta 
sättet för att tränga djupt in i analysen är att man läser igenom materialet flera gånger. På detta 
sätt kan det framträda nya infallsvinklar vid varje genomläsning. Det finns tre stadier som 
Neuman presenterar i Svenning (2003), dessa är öppen kodning, axiell kodning och selektiv 
kodning. Det första stadiet innefattar de första genomläsningarna av materialet där forskaren 
letar efter ansatser och mönster, här sättes även etiketter om det går. Anledningen till att detta 
stadie kallas ”öppen kodning” är eftersom det förväntas att forskaren har ett öppet sinnelag 
inför materialets innehåll. Det andra stadiet i kodningsarbetet, axiell kodning, innebär att 
forskaren går djupare in i materialet, med en någorlunda organiserad uppsättning begrepp som 
fokuseras extra mycket på. Man försöker finna länkar mellan begrepp och liknande sekvenser. 
Det tredje stadiet, selektiv kodning, här försöker forskaren, selektivt, leta efter fall som stödjer eller 
illustrerar teman, vilket framkommit under den tidigare kodningen.  

Dessa metoder att analysera materialet, förhåller jag mig till i min observationsanalys, 
databearbetning och tolkning. Jag följer gradvis dessa steg, för att förhålla mig mot en 
vetenskaplig metod av analysarbetet. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras intervjuerna med fem olika förskollärare och observationerna på två 
förskolor. Efter analysen av materialet kunde jag dela upp intervjusvaren och 
observationsanteckningarna i olika kategorier, som presenteras nedan. Syftet var att få syn på 
hur delaktighet och inflytande i besluten kunde se ut hos pedagoger och barngruppen. 
Upplägget av intervjufrågorna finns tillgängligt i bilagan. 
 Eftersom jag använt mig av en fenomenologisk – hermeneutisk ansats har jag studerat 
de fenomen och situationer som uppkommit under mina observationer och intervjuer, samt 
gjort en tolkning av dessa. 

Trost (2007) menar även att det är oetiskt av intervjuaren att skriva av svaren i 
ordagrant talspråk. Därför kommer jag inte att göra detta i resultatet, utan istället 
sammanskriva förskollärarnas svar i löpande text och citera vissa delar av förskollärarnas svar 
och observationerna, som ett behjälpligt svar på syftet. 
 
5.1 Intervjuer med verksamma förskollärare 
Nedan följer förskollärarnas svar från intervjuerna. Jag har delat in dem i tre olika kategorier, 
med utgångspunkt från intervjufrågorna samt förskollärarnas svar. Jag har valt ut väsentliga 
delar och sammanställt svar som varit liknande varandra. Intervjuerna är sammanskrivna samt 
med citat som direkt kan sammankopplas med syftet och forskningsfrågan rörande hur 
pedagogerna uppfattar barns inflytandemöjligheter på förskolan. 
 
5.1.1 Barns inflytandemöjligheter 
Alla pedagoger menar att delaktighet och inflytande för dem handlar om att tillgodose barnens 
vilja så gott det går. Många påpekade också att man måste försöka utgå från barnen, samt att 
barnen själva kan få välja vilka leksaker de vill leka med. En förskollärare på den 
åldersblandade förskolan berättade att ”Det handlar framförallt om att föra en dialog med 
barnen och vara lyhörd för barnens vilja och önskemål. Det gäller också att tillåta barnen att 
vara delaktiga i besluten.” 
 
På småbarnsavdelningen uttalade sig en pedagog på följande sätt: 
 

De mindre barnen har inte samma möjlighet att vara delaktiga och fatta egna beslut. De har inte 
lika utvecklad hjärna och har därför inte utvecklat beslutsfattande ännu. För dem blir det bara svårt 
och rörigt att uppfatta och ta massa egna beslut. De trivs bäst med att följa rutiner. Men de får ta 
egna beslut rörande små situationer, såsom vilken macka de vill ha och så vidare. De uttrycker 
också sin önskan på andra sätt, bland annat genom kroppsspråk och ljud. Då gäller det att vara 
uppmärksam för dem. 

 
Alla intervjuade pedagoger menar att mindre barn inte kan vara lika delaktiga som större. För 
de mindre barnen ingår mer omsorgssituationer som exempelvis blöjbyte, matsituationen och 
påklädningen, som barnen inte kan få bestämma över själva. Så även om något barn 
protesterar ibland så måste ju exempelvis blöjan bytas, menar en pedagog  

Vidare framgår det även att också större barn kanske inte heller kan vara delaktiga och 
ha inflytande över alla beslut som tas på förskolan. Alla förskollärare konstaterar att det inte 
alltid går att tillgodose barnens önskan. Ett exempel på detta berättar en pedagog på den 
åldersblandade avdelningen om på följade vis: 

 
Om ett barn kommer och säger att han/hon vill måla, fem minuter innan lunch, så går ju inte det. 
För vi har våra fasta rutiner som vi följer. Då kan jag säga till barnet att det inte går nu, men efter 
lunch går det bra. Samma sak gäller när man tänker på omsorg om barnens välbefinnande, där 
måste den vuxne bestämma över vissa beslut som barnen tar, just för att denne ska må bra. 
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Omsorg om barnens välbefinnande är något som alla intervjuade pedagoger tar upp. Många 
tar upp situationer som behandlar varma kläder och måltiderna. Vad gäller varma kläder så 
vill pedagogerna att barnen ska vara varmt klädda ute för att inte frysa. Men om ett barn 
vägrar ha vantar på sig ute så kan det bli ett svårt dilemma mellan barnens välbefinnande och 
barnets egna delaktighet i beslutet kring vantarna. Här hanterar pedagogerna situationen på 
olika sätt. Vissa är bestämda med att vantarna ska vara på när man är ute och andra kan låta 
barnet prova vara utan vantar ett tag och efter ett tag märker säkert denne att det är för kallt att 
vara utan. 

Måltidssituationer anser också pedagogerna kan vara ett dilemma mellan barnens 
välmående och barnens delaktighet. Ett exempel på detta är om barnet endast vill äta osten på 
mackan och sedan begär att få mer ost. Här resonerar förskollärarna på lite olika sätt. Vissa 
menar att det inte är hälsosamt att barnen endast äter sig mätta på ost, eftersom de ska orka 
med hela dagen. Då säger pedagogen att barnet måste äta upp mackan först, innan denne kan 
få en till ostbit. Men andra kan se mellan fingrarna och ge barnen mer ost eftersom de vill att 
de ska få i sig någonting i alla fall. Men det blir alltid förskolläraren som tar beslutet om 
barnet ska få mer pålägg eller inte. En pedagog är väldigt uppriktig och berättar följande: 

 
Man vill gärna ha hjärnkol på vad barnen äter, vilket är lite i onödan ibland.  Man hamnar ofta i 
den fällan, så det blir oftast pedagogerna som tar besluten kring barnens matranson. Barns 
delaktighet är okej, men det måste finnas vissa ramar för det. Förskolläraren är den som bestämmer 
i slutändan. Det är stor skillnad på hur man skulle vilja att det skulle vara och hur det egentligen är 
med barns delaktighet. Jag skulle vilja att barnen kunde ha mer inflytande än vad de egentligen har 
ibland.  
 

Anledningen till att delaktighet ses som viktigt, menade en pedagog, var eftersom det 
utvecklar barnens självkänsla och de känner sig respekterade och betydelsefylla. Lekmiljön 
och den fria leken anses som central för barns eget beslutsfattande, enligt alla intervjuade 
pedagoger. 
 
5.1.2 Pedagogernas och verksamhetens begränsningar 
De begränsningar som finns i barnens delaktighet påverkas av förskollärarens eget 
förhållningssätt samt de rutiner och regler som finns på förskolan. Många förskollärare 
berättar om hur synen på delaktighet kan variera från person till person. Ens egna värderingar 
påverkar hur man bemöter barns intentioner. En pedagog på den åldersblandade avdelningen 
berättar på följande sätt:  
 

Det är väldigt lätt att säga nej till barnens intentioner när barnet förslagsvis kommer och frågar om 
denne får ta ut vatten att leka med. Jag hade svarat nej på den frågan eftersom det är ett 
bekvämlighetsval. Man tänker att barnen kommer bli enormt blöta och att alla barn kommer vilja 
ta ut vatten då.  

 
De rutiner och regler som förskolan sätter upp för att få verksamheten att fungera är även 
något som många intervjuade ser som ett hinder för barns egna beslutsfattande. Här berättar 
en pedagog på småbarnavdelningen att ”Beslut rörande när det är dags att gå ut eller när det är 
dags att äta, är beslut som vi vuxna enbart har tagit, med utgångspunkt från att barnen ska ha 
en bra avvägd dagsrytm.” Samma sak gäller målen som satts upp på förskolan, där anser 
samma pedagog att barnen inte kan vara med och bestämma detta. 

En annan situation där pedagogen måste få bestämma är om man anser att det finns en 
risk att de kan göra sig illa, berättar en förskollärare. Exempelvis om barnen är och klättrar på 
staketen ute och utforskar. Där blir det ett dilemma mellan barnens egna viljor och 
utforskande samt att de inte skadar sig. Så där brukade denna förskollärare påtala att barnen 
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inte får vara och klättra på staketen, även fast det kanske hindrar barnens glädje och 
nyfikenhet. 

En annan förskollärare berättar även att en begränsning i barns delaktighet kring 
matbordet är hur pass mycket mat som finns tillgänglig på bordet. Exempelvis om ett barn vill 
äta upp all ananas som finns i grönsaksskålen, då finns det inte tillräckligt så det räcker till 
alla barn runt matbordet. Därmed brukade denna pedagog säga att de får ett visst antal 
portioner, vilket medför att barnen inte får ta mat själva, utan där måste förskolläraren ta 
besluten. 
En annan begränsning som hindrar barnen att fatta egna beslut är miljön och de bestämda 
uppfattningar pedagoger har om vad barn klarar av i olika åldrar. Här berättar en förskollärare 
att: ”De minsta barnen inte kan släppas lös bland målarfärger. Därför har vi placerat färg och 
penslar högt upp på hyllan så barnen inte ska få tag på dessa själva.” Det berättas även om hur 
synen på barnet har förändrats, men att alla kanske inte har samma syn på barns delaktighet i 
dagsläget. 

 
5.1.3 Hur barns delaktighet kan förbättras på förskolan 
Reflektion inom arbetslaget och med sig själv är det centrala som alla förskollärare tar upp för 
att kunna förbättra barnens delaktighet. Man måste fundera och reflektera för att bli medveten. 
En pedagog säger att det är väldigt lätt att ta många av barnens beslut, såsom: nu ska du sitta 
där, nu ska du göra såhär och så vidare. Så det gäller att få syn på det, bland annat genom 
diskussion i arbetslaget. Så det gäller att få tid tillsammans i arbetslaget, vilket många uppger 
att de inte har. För att förbättra sitt eget förhållningssätt menar en förskollärare att ”det gäller 
att rucka på sina principer och tänka efter varför man gör på ett visst sätt.” 

Att förbättra lekmiljön, menar en förskollärare, är ett sätt att få barnen delaktiga i sitt 
eget beslutsfattande, samt att bli ännu mer lyhörd för barnens intentioner.  Att observera, 
intervjua och dokumentera barnen kan också vara ett bra sätt att synliggöra deras delaktighet 
menar hon. En förskollärare berättar om ett praktiskt exempel på hur de utvecklat 
verksamheten för att få barnen mer delaktiga i beslutsfattandet. Här hade förskolan ett rum 
som hette bygg och konstruktion där endast 4-5:åringarna får vara. Där hade de tidigare en 
regel om att barnen skulle gå in dit efter lunch och sedan välja en aktivitet som de höll på med 
i minst 20 minuter, innan de bytte till en annan station. Här hade inte barnen någon möjlighet 
att påverka detta beslut tidigare. Men efter reflektion i arbetslaget ändrade de på denna regel 
så att barnen själva fick välja om de ville gå in dit efter lunch. Så det har pedagogerna 
förbättrat, så att barnen inte är tvingade att gå dit, utan att de får välja. 
 
5.1.4 Sammanfattande analys av intervjuer 
Alla pedagoger anser att det är viktigt att försöka få barnen delaktiga i beslutsfattande, men 
menar att det inte alltid är genomförbart. Det finns dilemman mellan barnens välmående och 
barnens egna beslutsfattande som är svåra för förskollärare att välja. Därmed upplever jag det 
som att pedagoger framförallt väljer att fokusera på barnens välmående i de flesta beslut, 
eftersom de anser att barnen inte själva är mogna att ta vissa beslut kring sitt eget välmående. 
Jag upplever även pedagogernas svar som att barnen inte kan vara delaktiga och få ha 
inflytande över omsorgssituationer eller rutinsituationer, eftersom detta ska utföras på 
bestämda tider för att schemat ska hinnas med. Att förskollärare säger nej till barns initiativ 
ibland verkar höra samman med vad de tycker är lämpligt, enligt deras egna värderingar, samt 
om det finns tid och möjlighet för barnens förslag för stunden. Några pedagoger menade även 
att det är bra om det finns vissa regler och ramar för vad som ska göras och hur man får göra 
det. Medan andra mest betonade att delaktighet och inflytande ska försöka tillämpas så 
mycket som möjligt i verksamheten.  
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Att finna en balansgång mellan att vara en ledare som bestämmer över alla beslut, gentemot 
att låta barnen ta de flesta besluten kring sitt välbefinnande verkar vara centralt hos de flesta 
pedagoger.  
 
5.2 Observationer 
Här har jag valt att dela upp mina två observationsgrupper utefter lämpliga kategorier. Ena 
observationsgruppen var 15 stycken ettåringar (småbarnsavdelning) och den andra gruppen 
var 19 stycken barn mellan 1-5 år (åldersblandad grupp, men de flesta var över 3 år.) Jag har 
sammanställt dem och analyserat mönster som ofta förekommit och valt dessa som 
underrubriker. Observationerna är sammanskrivna i löpande text samt att jag kursiverar vissa 
händelser som har en tydlig sammankoppling med syftet och forskningsfrågan rörande hur 
barns inflytande framträder i förskolan. 
 
5.2.1 Barns inflytandemöjligheter 
Jag uppmärksammade att det var stor skillnad på barns inflytande i småbarnsgruppen, 
gentemot den åldersblandade gruppen. På småbarnsavdelningen synliggjordes barnens 
delaktighet i små situationer, såsom exempelvis när de visade att de ville gå ner från stolen, 
vilket pedagogen sedan hjälpte barnet med. Här fokuserade inte pedagogerna så jättemycket 
på att försöka få barnen delaktiga i alla beslut, utan de följde mest rutiner. Sen fick barnen ha 
inflytande över beslut gällande vilken macka de ville ha och liknande. Men oftast ingick 
rutinsituationer/omsorgssituationer som inte barnen kunde bestämma över. 

Samma sak gällde oftast i den åldersblandade gruppen också. Här har barnen tränats i 
att följa rutiner och regler och vet därför vad som ska göras i varje situation. Därför verkar 
inte så många barn komma med egna initiativ så ofta. Barnen på denna avdelning har större 
möjlighet att ha inflytande över sina beslut eftersom de är så pass stora att de har större 
ansvarsförståelse, även fast det inte alltid tillämpas på denna avdelning. Ett exempel på detta 
var under samlingen, när en flicka undrade om de kunde sjunga en speciell sång som hon 
gillade. Men fick ett nej till svar av pedagogen, eftersom hon hade bestämt redan i förväg 
vilka sånger som skulle behandlas. Pedagogen påtalade då att de kunde sjunga den sången 
under nästa samlingstillfälle. 

I den fria leken fick båda observationsgrupperna ta egna beslut om vad de ville göra. 
Samt att förskollärarna lyssnade på barnen och förde en dialog med dem verkade främja 
barnens egna delaktighet i besluten som skulle tas. Miljön på båda förskolorna var delvis 
utformade på barnens nivå, så att barnen själva kunde gå och plocka eget material att leka 
med. Men visst material, såsom målarfärger, var placerade högt upp, så att barnen inte kunde 
nå dem själva. Pedagogerna höll sig oftast i bakgrunden och pysslade med annat under 
barnens fria lek. Men mitt i leken kunde pedagogen avbryta och genomföra någon 
rutinsituation. Exempelvis när det är dags för blöjbyte. Då hämtade pedagogerna barnen, en 
och en, från deras lek och gick till skötrummet med dem. På småbarnsavdelningen var det inte 
så många barn som protesterade. Men om det inträffade så lyfte pedagogen upp barnet och 
genomförde ändå blöjbytet. Samma sak uppvisades i den åldersblandade gruppen, men där 
kunde barnen protestera mer om de ville. Ett exempel på detta var när en pojke lekte en lek 
och verkade ha jättekul, mitt i allt kommer pedagogen och hämtar upp honom och säger att 
det är dags för blöjbyte. Pojken blev ledsen och visade att han inte ville det för tillfället, men 
det genomfördes ändå. 
 
 
 
 
 



25 

 

5.2.2 Vem tar besluten? 
Den allmänna uppfattningen av mina två observationer är att det är pedagogerna som tar de 
flesta av barnens beslut, sen försöker några inkludera barnen på olika sätt. Men oftast är det 
pedagogerna som tar de slutgiltiga besluten.  

Vad gäller matsituationen på småbarnsavdelningen så observerade jag två olika 
pedagogers förhållningssätt vid två olika tillfällen. Så här såg det ut med den första 
pedagogen: 
Här är pedagogen noga med att barnen ska äta upp maten innan de får en macka. 
Brödkorgen står mitt på bordet och är tillgänglig och lockande för barnen. Många barn 
försöker sträcka sig efter korgen men blir tillsagd av pedagogen att äta upp maten först. 
Barnen blir ledsna och vill inte äta upp maten. Till sist ger pedagogen barnet en macka. 
Anledningen till detta var att hon ville att barnen i alla fall skulle få i sig någon mat, så denne 
slapp gå hungrig. När barnet sedan fått mackan så åt denne bara upp osten och lämnade kvar 
mackan. Barnet påtalade då att hon ville ha mer ost, men pedagogen svarade med bestämd 
ton att hon måste äta upp mackan först. Detta upprepades flera gånger och till sist började 
barnet äta lite smått på mackan. 

Medan den andra pedagogen förhåller sig på detta sätt: 
Pedagogen lägger upp mat på barnens tallrik. Barnen börjar äta lite smått, men efter ett tag 
vill många ha en macka. Pedagogen uppfyller då barnens önskan och de får en macka på 
begäran. Anledningen till detta var att hon hade förhoppning om att barnen ville äta mer mat 
efter de fått en macka. Vilket verkade fungera i vissa fall. Efter att några barn ätit upp 
mackan började de äta maten, medan andra ville ha en till macka istället. Om något barn 
ville ha mer ost så gav pedagogen barnet det, även fast barnet hade mackan kvar. 

Slutsatsen av detta är att pedagogerna förhåller sig på två olika sätt, men det är ändå den 
vuxne som tar det slutgiltiga beslutet kring barnens önskemål angående maten. 

Liknande situationer kunde även förekomma på den åldersblandade avdelningen. Ett 
exempel på detta var när en flicka, 4 år, ville ha lite grönsaker, då uppmanades hon av 
pedagogen att äta upp maten först, med anledningen att maten hinner kallna annars. Samma 
sak gällde när pedagogen tog fram frukt medan några barn fortfarande hade mat kvar att äta. 
Då uppmanade hon barnen att äta upp maten innan de kunde få frukt. När en pojke sedan 
tappade en bit macka på golvet så tog han upp den och började äta på den igen. Men då sa 
pedagogen nej till det, eftersom den hade legat på golvet. Han blev ledsen och visade tydligt 
att han ville äta den. Men pedagogen tog den ifrån honom och slängde den.  

Men på småbarnsavdelningen kunde pedagogerna tillåta barnen att äta sådant som fallit 
på golvet. Deras tanke med detta var att golven ändå var relativt rena, samt att barnen ändå 
stoppar saker i munnen som varit på golvet. Exempelvis leksaker som varit på golvet. 

När barnen på den åldersblandade avdelningen skulle klä på sig kläderna för att gå ut 
så var det även där pedagogerna som tog de flesta av barnens beslut kring klädvalen, även 
fast detta gällde barn som var 4-5 år. Pedagogerna analyserade vädret ute och avgjorde 
sedan vilka kläder som var lämpliga. Om något barn protesterade mot något klädesplagg så 
klargjorde pedagogen anledningen till att detta plagg skulle på. På samma sätt kunde 
påklädningen se ut på småbarnsavdelningen, men där var barnen så pass små att det var svårt 
för dem att klä på sig själva, samt att de inte hade förmåga att avgöra vilka klädval som var 
lämpliga för utevistelsen.  

När den åldersblandade gruppen var ute på gården och lekte så uppmärksammade jag att 
många ville vara i en stor vattenpöl och leka. Men då var pedagogerna snabba på att säga att 
de inte fick gå dit eftersom de inte hade några stövlar. Barnen hade jättekul i vattenpölen, men 
blev tillrättavisade att leka med något annat eftersom de inte fick vara där. Så även där var det 
pedagogen som tog barnens beslut.  
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Några situationer som tydligt visade vem som bestämde på observationsplatserna var när 
pedagogerna hade bestämt regler i förväg. Dessa kunde gälla: bestämda platser vid matbordet, 
bestämda platser vid samlingarna, samt bestämda lekaktiviteter som pedagogerna hade 
utformat i förväg.   
 
5.2.3 Sammanfattande analys av observationerna 
Slutsatsen av barns inflytandemöjligheter anser jag grundar sig främst på vilket 
förhållningssätt pedagogerna tillämpar, samt vilka värderingar pedagogen har kring att ge 
barnen möjlighet att ha inflytande över besluten. För det verkar trots allt vara så att det är 
pedagogen som är den som ser till att barn får vara delaktiga eller ej. Att pedagoger har olika 
förhållningssätt och olika värderingar tycker jag påvisades tydligt när det gäller mat som är 
tappad på golvet. Om barnet får äta den eller inte verkar bero på vilket synsätt pedagogen har. 
Är pedagogen själv rädd för baciller och smuts så kommer denne inte heller tillåta att barnen 
stoppar något i munnen, som legat på golvet.  

När det gäller påklädningen så uppfattar jag det som att pedagogerna hjälper barnen på 
med kläderna för att det ska gå fortare för dem att komma ut, eftersom de har fasta tider och 
rutiner de vill följa. Därmed verkar inte pedagogerna ha tid med att låta barnen klä på sig 
själva, eftersom det skulle vara ganska tidskrävande. Att pedagogerna ska ta alla beslut kring 
barnens klädval verkar också höra ihop med tidspress, samt att de kanske inte har förtroende 
för att barnen själva kan analysera vilka kläder som lämpar sig ute.  

Sammanfattningen av observationen på småbarnsavdelningen, gentemot den 
åldersblandade gruppen var att jag kunde uppleva att det fanns stora skillnader på hur 
delaktigheten kunde se ut. Men det verkade inte vara något som prioriterades så högt av 
pedagogerna på båda avdelningarna, även fast det fokuserades på i vardagliga situationer 
ibland. Men detta handlar ju om hur pass mycket pedagogerna gör det möjligt för barnen att 
ha inflytande över besluten. 
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6. Diskussion 
I diskussionen lyfts trovärdigheten i studien fram samt sambandet mellan metoden och 
resultatet. Resultatet sammankopplar även intervjuerna och observationerna med tidigare 
forskning utifrån det valda forskningsområdet. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Validitet och reliabilitet är ett sätt att undersöka hur pass väl metodvalen anknyter till 
forskningens syfte. Validitet innebär att forskaren undersöker hur pass giltig undersökningen 
är. Att frågan skall mäta det den verkligen är avsedd att mäta. Medan reliabilitet innebär hur 
pass tillförlitlig och noggrann mätningen är. Alltså att det inte ingår slumpinflytelser, utan alla 
intervjuer ska vara genomförda på samma sätt. (Trost, 2007). Vidare framgår det i Trost att 
begreppen validitet och reliabilitet ingår mer i kvantitativa studier, exempelvis i 
laboratorieexperiment eller stora enkät- eller intervjuundersökningar. Vid kvalitativa studier 
är det bättre att tala om trovärdighet i anslutning till en diskussion kring metodvalen. Eftersom 
jag har en kvalitativ studie, har jag valt att utgå från trovärdigheten i min metoddiskussion.  
 
6.1.1 Intervjuer 
Jag intervjuade fem personer, där tre av dessa jobbade på en småbarnsavdelning (men hade 
tidigare mångårig erfarenhet av äldre barngrupper också), de andra två jobbade på en 
åldersblandad avdelning. Dessa valde jag ut eftersom jag kände dem sen tidigare, samt att jag 
visste att de besatt många pedagogiska tankar, vilket Trost (2007) menar är ett 
bekvämlighetsval. Men jag tyckte det kändes väldigt positivt att vi kände varandra sen 
tidigare, vilket resulterade i att vi kunde genomföra ett bekvämt samtal. Patel och Davidsson 
(2003) menade även att sådana intervjuer har låg grad av standardisering, som innebär att 
intervjupersonerna kan svara med egna ord och formuleringar. Detta tyckte jag fungerade 
mycket bra och jag anser därmed att svaren blev väldigt informativa och välformulerade, som 
var behjälpliga att besvara syftet och forskningsfrågan rörande hur pedagogerna uppfattar 
inflytandemöjligheterna.  
 Men det jag kunde uppleva som negativt var att vissa pedagoger verkade känna sig lite 
obekväma med att bli inspelade. Detta framgick även i Trost (2007) där det stod att vissa 
personer gärna inte vill bli inspelade, och dessa skulle man inte tvinga. Därmed kunde jag 
uppfatta vissa tendenser av detta hos vissa intervjupersoner, men de tyckte ändå att det gick 
bra att jag spelade in. Speciellt efter jag berättade att allt skulle vara anonymt och att det 
endast var jag som skulle ha tillgång till materialet. Men frågan är hur pass ärliga svar jag fick 
av de personer som tyckte det var lite obekvämt med ljudinspelaren. De kanske anpassade 
sina svar för att låta bra på band, men det är svårt att avgöra. Men samtidigt kan det ju hända 
att de flesta intervjupersoner anpassar sina svar noggrant även fast intervjuaren bara sitter och 
antecknar. Så jag anser ändå att jag fick många trovärdiga och berikande svar, samt att många 
vågade öppna upp sig och berätta om detaljrika händelser. Enligt Patel och Davidsson (2003) 
finns det en stor fördel med att spela in samtalet jämfört med att sitta och anteckna allt som 
sägs, vilket är att intervjupersonernas svar registreras exakt. Dock kan en nackdel vara att 
närvaron av ljudinspelaren kan påverka de svar man får, eftersom personerna kan vara 
angelägna om att framstå som, till exempel, logiska och förnuftiga i intervjun. En annan 
nackdel är att det blir mycket efterarbete för intervjuaren genom att denne måste skriva av 
svaren i efterhand (Patel och Davidsson, 2003). Jag upplevde inga direkta nackdelar med mitt 
metodval, utan känner mig nöjd med resultatet. Sen hade det givetvis kunnat förbättras genom 
mer noggranna studier och ett större och bredare urval av intervjupersoner och med mer 
reflektion mellan intervjuerna. 
 Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten är hög om intervjusvaren liknar 
varandra, respektive låg, om svaren skiljer sig åt mycket. Eftersom min studie visade att de 
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intervjuade pedagogerna svarade relativt lika, anser jag att intervjuerna var väldigt 
tillförlitliga och trovärdiga. De flesta pedagoger svarade på ungefär samma sätt, men kunde ha 
olika erfarenheter och olika grad av öppenhet gentemot mig. Men det gick ändå att avläsa 
vissa ”teman” som uppkom i sammanställningen av intervjusvaren. Öppenheten mot mig som 
intervjuare varierade lite beroende på hur väl jag kände intervjupersonen. De pedagoger som 
jag kände mycket väl fick jag väldigt utförliga svar av, medan jag fick kortare svar av de 
pedagoger som jag inte hade så god relation med sedan tidigare. Utifrån detta anser jag det 
väldigt fördelaktigt att intervjua en välkänd person.  
 
6.1.2 Observationer 
När jag skulle observera på de två förskolorna berättade jag inte på en gång vad mitt 
forskningssyfte var. Utan förklarade att jag ville observera allt som hände i den dagliga 
verksamheten, en helt vanlig dag. På så sätt kunde inte förskollärarna, i förväg, konstruera 
situationer där barns delaktighet och inflytande påverkades. Utan genom detta kunde naturliga 
situationer uppkomma. Därmed anser jag att observationernas trovärdighet är hög i detta 
avseende, eftersom det inte fanns något som kunde påverka de vuxnas förhållningssätt 
gentemot barnen. Sen kan det kanske hända att pedagogerna uppför sig lite extra bra när de 
vet att de har någon som sitter och observerar allt de gör. Dock kändes det ändå som att jag 
fick möjlighet att uppfånga ett naturligt samspel mellan de vuxna och barnen. Detta är även 
något som framgår i Patel och Davidsson (2003) där det står att en nackdel med observation 
är att det kan vara svårt att lyckas fånga beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang, 
när de inträffar. Det kan vara svårt att veta vilka beteenden i observationen som är 
representativa, samt när man fångar spontana beteenden. Men Patel och Davidsson menar att 
detta kan avhjälpas genom noggranna förstudier. Då kan man ringa in de beteenden som 
verkar representativa och studera dessa. Eftersom jag valde att inte berätta mitt 
forskningsämne på en gång åt pedagogerna så uppfattar jag det som att jag fick möjlighet att 
studera barns delaktighet och inflytande i ett naturligt sammanhang. Men Patel och Davidsson 
(2003) menar ändå att situationerna kan påverkas av observatörens närvaro. Om den icke-
deltagande observatören, är känd bör denne avvakta med att börja observera tills han märker 
att individerna vänjer sig vid observatörens närvaro. Då kommer deras beteenden återgå till 
det vanliga. Detta var även något jag uppmärksammade under mina observationer. I början 
var barnen väldigt frågvisa och ville ofta prata med mig. Men efter ett tag vande de sig vid att 
jag satt där, och allt verkade återgå till det naturliga. 
 I Svenning (2003) står det att forskaren har en mängd olika tolkningar av verkligheten, 
redan innan denne ska utföra sin forskning. Hela forskningsprocessen betraktas alltså som en 
kedja av tolkningar, som påverkar analysen. Forskaren har även en uppfattning av vad denne 
vill studera, redan innan studien startas. Därmed har forskaren en förförståelse inför ämnet. 
Med detta i betraktande upplever jag det som att det är positivt för forskaren att ha en viss 
förförståelse inför sin studie, men att egna tolkningar kan påverka analysen av det insamlade 
materialet. Därmed har jag valt att analysera observationerna med ett ”öppet sinne” och inte 
försökt lägga vikt vid mina egna värderingar. Däremot har jag försökt tolka materialet, och i 
tolkningarna har förmodligen egna tolkningsstrategier trätt fram. Men detta menar Svenning 
(2003) är en del av processen. Det gäller alltså att göra en tolkning av verkligheten.   
 Enligt Patel och Davidsson (2003) kan det vara svårt att veta hur pass tillförlitlig det 
insamlade materialet är i en observation. Det kan inträffa bedömarfel som kan påverka 
resultatet. Ett sätt att vara säker på att anteckningarna är korrekta, är att ”lagra” verkligheten i 
form av en ljudinspelare. Under mina observationer kunde jag uppleva det svårt att hinna 
återge hela situationen som visade sig. Det var alltså besvärligt att hinna skriva ner 
anteckningar, eftersom det hände så många saker samtidigt. Därmed kan tillförlitligheten i 
anteckningarna delvis ifrågasättas. Det hade varit till fördel att ha en ljudinspelare för att 
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försäkra mig om att det jag uppfattat är korrekt. Men samtidigt kändes det som en svårighet 
eftersom en ljudinspelare inte kan uppfatta visuella händelser, utan kan enbart uppfatta ljud. 
Därmed känns det inte som att en ljudinspelare hade återgett situationen på ett riktigt sätt. Sen 
kändes det även som en svårighet eftersom det ingår så många olika ljud på förskolan och jag 
befann mig en bit bort från barngruppen. Så det hade förmodligen varit svårt att uppfatta 
individernas röster på inspelningen. Däremot hade säkerligen en videoinspelare varit ultimat 
eftersom denna kan återge både bild och ljud. Men genom att ha en sådan närvarande hade 
säkerligen individernas förhållningssätt påverkats, och det hade inte blivit en naturlig 
situation. Så det kändes ändå som att jag valde en lämplig metod. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att få reda på hur förskollärare uppfattar barns delaktighet och 
inflytande över besluten som tas på förskolan. Detta besvarade de flesta med att det gäller att 
lyssna på barnen och vara lyhörd för deras initiativtagande. Samspelet mellan den vuxne och 
barnet är även något som framgår som positivt i det sociokulturella perspektivet. I Säljö 
(2000) står det att kommunikation är starkt förknippat med lärande. Vi människor byter 
ständigt information, kunskaper och färdigheter mellan varandra. Därmed förstärks värdet av 
att samspela med våra medmänniskor. Att lyssna på barnen ses även som en 
grundförutsättning för delaktighet i Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). Detta är 
barnens möjlighet att föra sin egen talan och då gäller det för de vuxna att tolka barnens 
perspektiv. Men min upplevelse av intervjuerna var att pedagogerna inte alltid verkar ha tid 
att lyssna på barnen och verkligen leva sig in i barnens perspektiv. En anledning till detta 
verkade vara att det finns så mycket annat som måste hinnas med under en dag på förskolan. 
Detta är även något som tas upp som en bidragande faktor i Arnér (2006) där det framgår att 
stress påverkar pedagogers möjlighet att lyssna på barnen. Bristen på tid betonas, och ett 
vanligt argument bland pedagoger kan vara att vissa regler måste hållas fast vid. 

Alla intervjuade påpekade även att det inte alltid går att uppfylla barnens önskan i alla 
situationer. Detta påverkades av de rutiner och regler som finns på förskolan, samt att 
förskollärares vilja att främja barnens välmående går före barnens egna beslutsfattande ibland. 
Men i Arnér (2006) framgår det att barn skulle kunna ha inflytande över i princip alla 
situationer på förskolan, om bara pedagogerna möjliggjorde detta för barnen. Arnér menar att 
det gäller att vara flexibel när det gäller rutinerna på förskolan. Många förskollärare verkar 
anse att det är viktigt att allt sker på en viss tid och att de håller sig inom tidsramarna. 
Exempelvis ges inte alltid barnen möjlighet att få bestämma över sina egna klädval när det är 
dags att gå ut. Detta eftersom det är tidskrävande och därmed försenas tidsplanen. Men Arnér 
ser inga problem med att vara flexibel och låta det ta sin tid. Det viktigaste är ju att det ska 
vara meningsfullt för barnen. Arnér menar även att det går att ge barnen inflytande i alla 
situationer, bara pedagogen kan ha ett öppet sinne och säga ja istället för nej när barnet 
kommer med något initiativ. Då får man anpassa verksamheten så att barnens önskan går att 
genomföras. 

Resultatet av intervjuerna påvisade att pedagogerna försöker bedriva verksamheten efter 
demokratiska former, även fast dagsrutiner och omsorgssituationer kan bryta det ibland. Detta 
sammankopplar jag till Lpfö 98 (rev. 2010), där det framgår att demokrati ska genomsyra 
verksamheten, men samtidigt gäller det att ge barnen en väl avvägd dagsrytm. Därmed 
uppfattar jag det som att barnen ska få ha inflytande över besluten, men samtidigt måste 
pedagogerna få upprätthålla vissa rutiner, samt att få bestämma över barnens välmående 
ibland. Detta togs även upp i Barnkonventionen (2009) där det framgick att barnens bästa ska 
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komma i främsta rummet. Därmed verkade pedagogerna förhålla sig till detta, även om det 
skulle bryta mot ambitionen att ha demokratiska arbetsformer. 

Pedagogers egna förhållningssätt och värderingar verkade även ha stor påverkan på 
huruvida barnen ges möjlighet i beslutsfattandet, enligt intervjuerna. Pramling Samuelsson 
(2009) menar att olika människo- och barnsyn påverkar sättet att se på barnuppfostran. Om 
den vuxne anser att barn ska lyda och att det är de vuxna som ska ha makten, så vidgas inga 
dörrar för barns delaktighet i beslutsfattandet. Utifrån detta kan jag tolka det som att vissa 
tendenser av detta kunde återfinnas hos vissa pedagoger under intervjuerna. Jag uppfattade 
inte pedagogernas auktoritet som lika extrem som beskrevs ovan, men några intervjuade 
påpekade att det måste finnas vissa ramar och regler för barnen. Dessa pedagoger vill alltså ha 
en stark ledarroll, samt att barnen ska ”lyda” och lyssna på vad de säger. Anledningen till att 
det finns sådant beteende menar Arnér (2006) är eftersom det i grunden finns en uppfattning 
hos pedagogerna att det lätt blir oroligt i barngruppen om det ges större utrymme för barnens 
egna initiativ. Man vet aldrig vad som kan hända, och därför ligger det närmare till hands för 
pedagoger att säga nej till barnens initiativ. Arnér menar att det kan skapa stora 
inlärningsmöjligheter om barnen får genomföra sådant som de tagit initiativ till.  

Resultatet av intervjuerna påvisade att många pedagoger gärna vill  att barnen ska få ha 
mer inflytande än vad de egentligen har idag, men att det inte alltid är genomförbart. 
 
6.2.2 Observationer 
Syftet med observationerna var att belysa samspelet mellan pedagogerna och barnen. Jag ville 
få se hur pass delaktiga barnen verkligen fick vara i besluten som tas på förskolan. Resultatet 
av detta var att det inte möjliggjordes så pass mycket delaktighet i de båda barngrupperna som 
jag observerade. Pedagogerna försökte fokusera på att föra en dialog med barnen, men i 
slutändan var det oftast pedagogerna som tog besluten. Det känns som att barnen måste vara 
vana vid att ta egna beslut för att de sedan ska våga komma med initiativ, annars följer de bara 
de regler som de blivit tillsagda sedan tidigare. Detta var även något som togs upp i Selberg 
(1999) där det står att elever med liten erfarenhet av inflytande sällan tar egna initiativ och är 
osäkra på vad som är tillåtet av läraren. Medan de elever med stor erfarenhet av inflytande tar 
för sig mycket mer och känner sig mer fria att finna olika lösningar på en uppgift. Vilket 
ledde till ett större lärande för dem. Därmed anser jag att barnen på förskolan måste få 
erfarenhet av att de får ha inflytande och att de känner att pedagogerna är intresserade av vad 
de har att säga. 
 Samspelet mellan pedagog och barn infann sig mest i de rutinsituationer som fanns 
tillgängliga på förskolan. De pratade med varandra vid matbordet och påklädningen, och så 
vidare, men alltför sällan uppfattade jag det som att barnen fick ta några egna beslut. Enstaka 
tillfällen kunde inträffa, såsom att pedagogen lät barnen bestämma vilken macka de ville ha, 
och om barnet hade två par likvärdiga vantar så kunde barnen få bestämma vilka de ville ha. 
Detta kan sammankopplas till det sociokulturella perspektivet. I Dysthe (2003) framgår det att 
barns samspel med andra barn och vuxna är en förutsättning för lärande. Därmed anser jag att 
barn och pedagoger måste kommunicera mer och att pedagoger kan ta mer hänsyn till barns 
åsikter. Genom detta kan lärande och utveckling möjliggöras.  

Min tolkning av observationerna var att om något barn kom och frågade pedagogen 
något så bestämde pedagogen sedan om barnens önskan var genomförbar. Då fick barnen 
tillbaka antingen ett Ja eller Nej till svar. Jag uppfattade inte att de förde någon slags dialog 
tillsammans, utan det var oftast raka besked. I Dysthe (2003) framgick det att dialogen var 
central, så därmed anser jag att detta borde prioriteras mer mellan vuxen och barn. Ett sätt kan 
ju vara att man resonerar sig fram till ett logiskt beslut, tillsammans. Men något som verkade 
hindra detta var tider och rutiner. Pedagogerna var noga med att göra vissa rutiner efter 
bestämda tider, så därmed verkade det inte finnas så mycket tid över för dialog samt barns 
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initiativtagande. Att pedagogers tidspress går ut över barnens initiativtagande togs även upp i 
Arnér (2006), så därmed anser jag att detta är ett utvecklingsområde som förskollärare bör 
uppmärksamma och förbättra.  

Min uppfattning var att pedagogerna varsamt fungerar som vägledare, vilket jag 
sammankopplar till tankarna i Hundeide (2006). I likhet med Michelsen (2004) har jag sett att 
omsorgssituationerna är viktiga på förskolan, men att sådana situationer både öppnar 
möjlighet för barns inflytande, samt att det kan bli ett hinder i vissa situationer. Även Ekström 
(2007) bekräftar att dagsrutinerna styr i vilken grad barnen ges möjlighet till inflytande. 

Jag upplever det som att förskollärare bör samtala mer inom arbetslaget hur delaktighet 
i besluten ska gå till på avdelningen. Annars är det lätt att gamla mönster och rutiner följer 
med i förhållningssättet. 
 
6.3 Slutlig analys av diskussionen 
Eftersom jag genomfört både intervjuer och observationer samt sammankopplat till aktuell 
litteratur känner jag mig säker på att den informationen jag insamlat är trovärdig. Genom 
intervjuer med verksamma pedagoger har förskollärarna haft möjlighet att förklara, i muntlig 
form, hur delaktigheten gestaltar sig. Men sedan har jag även observerat verksamheten, för att 
få syn på hur det egentligen fungerar. Sedan jämfördes det insamlade materialet med tidigare 
forskning. 

När jag sammankopplar mina intervjusvar till forskningsfrågorna uppfattar jag det som 
att barns inflytande i förskolan framträder genom att pedagogerna kan föra en dialog med 
barnen, samt att förskollärarna försöker ge barnen inflytande så gott det går, men att detta inte 
är möjligt i alla situationer. Pedagogerna uppfattar inflytandemöjligheterna som begränsade i 
vissa fall och anser att de måste få bestämma över vissa av barnens beslut, framförallt när det 
gäller barnens välmående. Meningar som kan styrka besvarandet av forskningsfrågorna är 
pedagogernas svar om hur de uppfattar inflytandemöjligheterna. Här menar många att: 
Barnen skulle kunna ha mer inflytande än vad de har idag men att det inte alltid tillåts av 
vuxna… och Rutin- och omsorgssituationer påverkar hur pass mycket inflytande barnen får... 
samt Att prata med barnen främjar inflytande, men inflytandemöjligheterna hindras av 
dilemman mellan barnens önskan och barnens välmående.  

Sammankopplingen mellan observationerna och mina forskningsfrågor tycker jag 
uppvisades genom att jag verkligen fick se hur barns inflytande framträder, i verkligheten. 
Detta tyckte jag kunde ske genom att pedagogerna pratade med barnen och förde ett samtal 
om vissa beslut. Men oftast upplevde jag det som att det var pedagogerna som tog de flesta av 
besluten, så därmed möjliggjordes inte så mycket inflytande hos barnen. Pedagogers egna 
uppfattning om barnens inflytandemöjligheter verkar vara avgörande för hur pass mycket det 
tillämpas på förskolan. Barns inflytande framträder i observationerna genom att: Barnens 
röster blir hörda och pedagogerna kan låta barnen genomföra sina intentioner, ibland… Men 
oftast bestämmer pedagogerna över barnens beslut, speciellt när det gäller 
omsorgssituationer såsom påklädningen, där barnen i den åldersblandade gruppen inte fick 
göra egna klädval, samt måltiden, där pedagogerna bestämmer över barnens matranson.  

 
 
 
 
 
 



32 

 

7. Fortsatt forskning 
 
Utifrån min studie anser jag att det behövs mer forskning kring samspelet mellan vuxna och 
barn och hur inflytande över besluten kan tillämpas i praktiken. Det som behövs är tips och 
råd till verksamma förskollärare. Ett sätt att nå ut med kunskap till verksamma pedagoger 
anser jag vara fortbildningar. Därmed hade det varit intressant att studera hur dessa 
fortbildningar hade utvecklat pedagogernas perspektiv och syn på delaktighet och inflytande. 
Att även lägga fokus på att studera pedagogers olika uppfattningar om barns 
inflytandemöjligheter hade även varit ett intressant område att lägga fokus på. Då skulle man 
kunna studera likheter och skillnader i pedagogers uppfattningar, beroende på 
arbetserfarenhet, utbildning och antal år i yrket. 
 En annan synvinkel som hade varit intressant att studera i fortsättningen är hur barnen 
uppfattar deras inflytandemöjligheter. I min studie har jag främst fokuserat på förskollärares 
uppfattningar, samt att jag studerat hur det fungerar i verkligheten. Men nästa steg skulle då 
kunna vara hur barnen uppfattar regler och beslut. Känner de att de får ta egna beslut? Eller 
vem är det som bestämmer på förskolan? För Dysthe (2003) har pekat på att det är viktigt att 
det finns sådant som barnen känner är meningsfullt. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor för verksamma förskollärare: 
 

1. Vad innebär delaktighet och inflytande för dig? 
 

2. Har barnen möjlighet att ha inflytande över alla beslut på förskolan? Eller finns det 
situationer där detta inte är möjligt?  

 
3. Om ett barn exempelvis bara äter upp osten på smörgåsen och sen säger att han/hon 

vill ha mer ost, ska han/hon få det då? Även fast smörgåsen finns kvar. Vem ska ta det 
beslutet? Förskolläraren eller barnet? 

 
4. Ser du någon skillnad på barns delaktighet beroende på deras ålder? Kan exempelvis 

en ettåring vara lika delaktig i beslutsfattandet som en femåring? 
 

5. Vad kan förskollärare göra för att förbättra delaktigheten?  

 
 


