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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att utforska förskolans pedagogiska miljö utifrån barnens 

perspektiv gällande barns inflytande och delaktighet i förskolan. Studien utgår från ett 

postmodernt perspektiv på barnet och barndomen. För att nå barns känslor och tankar kring ett 

eget inflytande och deltagande i förskolan utfördes 8 intervjuer, utförda på två förskolor där 

sammanlagt 16 barn deltog. Barnen som ingick i studien var mellan 4-5 år gamla. Intervjuerna 

som utgjorde studiens empiri videodokumenterades och videofilmerna användes senare i 

studiens analys. I studiens resultatanalys trädde fyra teman fram som ringade in studiens 

resultat; skönt när pedagoger lyssnar, inflytande som valmöjlighet, pedagogerna bestämmer 

samt, bestämma över det som är nära mig. Studiens resultat visade på en uppgivenhet hos 

barnen när vi samtalade om hur det känns att bli sedd och lyssnad till på förskolan, samtidigt 

visade barnen starka positiva känslor när de beskriver känslan av att bli sedd och bekräftad av 

förskolans pedagoger. Barnen vill vara med och bestämma på förskolan trots att de känner att 

de inte får gehör för sina tankar och åsikter från pedagogerna. De flesta barnen vill vara med 

och bestämma om saker som rör deras vardag och som är meningsfulla för dem samtidigt som 

de inte vill inte behöva ta ”vuxen-beslut”. 
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Förord 

Denna studie kom till genom mitt intresse för det barnen har att säga om sin egen vardag på 

förskolan. Jag ville nå barnens tankar, känslor och upplevelser kring ämnet inflytande, då jag 

anser att detta ämne är en grundpelare för att barn ska känna sig deltagande, sedda och 

respekterade av vuxna och pedagoger i förskolan.  

 

Jag vill tacka min familj och mina vänner för att de stöttat mig genom skapandet av denna 

uppsats samt personal och barn ute på förskolorna som hjälpt till och varit deltagande i 

insamling av studiens empiri. Jag vill även skicka ett stort tack till Eva-Britt Landelius som har 

hjälpt mig med uppsatsens formalia. Till sist vill jag rikta ett speciellt varmt tack till min 

handledare Krister Hertting som varit positiv, stöttande och engagerad samt givit intressant och 

konstruktiv kritik genom studiens hela process. 
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1. Inledning 

Den pedagogiska miljön på förskolan med dess komplexitet av möjligheter och svårigheter har 

länge intresserat mig. Genom denna studie hoppas jag få möjlighet att ta del av hur, och om, 

barn känner sig delaktiga och upplever att de har inflytande över sin vardag på förskolan. Hur 

känns det att bli lyssnad till? Känner barnen att personalen på förskolan är intresserade av deras 

perspektiv i olika frågor som gäller barnen själva? Jag är intresserad av barnens perspektiv på 

inflytande och delaktighet samt hur man genom ett postmodernt perspektiv kan förändra sin 

syn på barnet och dess rättigheter och skyldigheter. 

 

I tidningen Förskolan har jag tagit del av en artikel av Björkman (2007, januari) som intervjuar 

förskollärare Barbro Wilhelmsson om det arbete med inflytande och delaktighet som 

arbetslaget på hennes avdelning utför med sin barngrupp. Hon berättar att de för två år sedan 

intervjuat femåringarna på avdelningen om hur de kände inför sitt eget inflytande och 

delaktighet i vardagen på förskolan. Efter dessa intervjuer har hennes arbetslag ändrat 

inställning till vad som egentligen är viktigt i deras arbete. Wilhelmssons första fråga handlade 

om vem barnen ansåg bestämde på förskolan. Inget barn svarade ”jag” på denna fråga. Detta 

blev utgångspunkten för arbetslaget och de började arbeta för att barnen skulle få mer 

inflytande. De började samtala med barngruppen och märkte att de genom det gemensamma 

tänkandet kom fram till väldigt många roliga förslag. Wilhelmsson berättar att de nu låter 

barnen vara med och bestämma; höstens tema är vatten och temat bestämdes av de pedagogerna 

men det är barnen som bestämmer hur man ska utforska temat och dess innehåll. Barnen visade 

tydligt i intervjuerna att det viktigaste för dem var att ha inflytande över leken och hon berättar 

att leken är avdelningens grundpelare. Wilhelmsson och hennes arbetslag avbryter helst inte 

leken utan deras målsättning är att skapa långa pass och avdelningens tematiska inriktning ska 

alltid vara lekbart. Hon menar att hon får tankeställare varje dag och erkänner att det är lätt som 

vuxen att ”köra över” barn, ”förskolan är en stor del av barns vardag. Det är de vuxna som ska 

passa in i barnens värld” (s.28), anser hon. 

 

Är det så som i Barbro Wilhelmssons och hennes kollegers fall, att barn i förskolan (inte på ett 

självklart sätt) får göra sina röster hörda och vara med och påverka sin vardag på förskolan? 

Vad händer om vuxna i förskolan släpper in barnen i beslutsfattandet och låter dem bli delaktiga 

i och bestämma i frågor som rör dem själva? Hur kan en förändrad barnsyn öppna upp för 

förändringar för barns inflytande? Dessa är några av de frågor som öppnade mitt intresse inför 

ämnet och inför hur jag ville ta mig an forskningen. 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) har Skolverket ägnat ett kapitel åt ”Barns 

inflytande”. Här står uttryckt att förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet att  

påverka sin situation genom att uttrycka tankar och åsikter samt att barn på detta sätt kan 

påverka sin situation på förskolan. Genom barnens egna ord hoppas jag utröna om de känner 

att detta mål efterföljs samt hur, och om, de själva märker att deras röster blir hörda och kommer 

till uttryck i verksamheten. Lpfö 98 (Skolverket, ibid) understryker att förskolans förskollärare 

och arbetslag ska ge barn möjlighet att förstå och handla efter demokratiska principer samt att 

få ett reellt inflytande över förskolans arbetssätt och verksamhet. Hur står sig då dessa mål och 
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riktlinjer mot barnens egna uppfattningar? Känner barnen att de får möjlighet att påverka sin 

dag på förskolan. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska barnens perspektiv på sitt inflytande och delaktighet i 

förskolan. 

 

2.2. Forskningsfrågor 

Hur upplever barnen sitt eget inflytande och sin egen delaktighet i sin vardag i förskolan? 

Vad är barnens känsla av att bli sedd av förskolans pedagoger? 

Hur ser barnen på beslutsfattande i förskolan? 
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3. Bakgrund 

Här presenteras litteratur som ger en viktig grund för studien. En förklaring av tidigare 

forskning och studiens vetenskapliga teoretiska utgångspunkter och perspektiv presenteras och 

beskrivs. Studiens syfte är att utifrån barnens perspektiv utforska förskolans pedagogiska miljö 

gällande barnens inflytande och delaktighet. 

 

I denna studie har jag valt att skriva om barns delaktighet och inflytande i förskolan och det 

blev min ambition att anta ett teoretisk perspektiv som sätter barnet i fokus, ger barnet agens 

och jämställer barnet med den vuxna. Den teoretiska utgångspunkten för studien är således 

postmodernismen med en viss inspiration från utvecklingspedagogiken. Denna inspiration 

ligger huvudsakligen vid den litteratur jag valt att använda för att beskriva barns perspektiv och 

barnperspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, Johansson 2003), då denna 

litteratur i viss mån är författad av några av frontfigurerna i den svenska 

utvecklingspedagogiken. I min förklaring av begreppen delaktighet och demokrati har jag även 

i viss mån vänt mig till Pramling Samuelsson & Sheridans (2003) som också förespråkar 

utvecklingspedagogiken. 

 

En viktig del av litteraturen som används i denna studie är Dahlberg, Moss och Pence (2011). 

Författarna tar upp olika aspekter på hur man kan se på barnet genom olika glasögon. Jag har 

förhållit mig till författarnas sätt att förklara ett postmodernt synsätt och har vänt mig till deras 

sätt att se på begreppet barns perspektiv, hur de förklarar barndomen som konstruerad, barns 

meningsskapande samt barns subjektskapande. 

 

Valet att utföra denna studie och antagandet av dess teoretiska utgångspunkter kommer från de 

forskningskonstateranden som  Nordin-Hultman (2004) och Janzen (2008) gjort, där de menar 

att det saknas forskning som behandlar; barnets perspektiv, barnets vardag och barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur utifrån ett postmodernt synsätt. Nordin-

Hultman (2004) beskriver hur hon valde en postmodern teoriinriktning eftersom den riktar 

uppmärksamhet mot för givet tagna föreställningar om människan, världen och kunskapen. 

Identitet som social konstruktion är ett fundamentalt koncept i postmoderna perspektiv och våra 

identiteter är i ständig rörelse, de förändras och omskapas ”därför att de produceras och 

reproduceras av och mellan människor som kommunicerar med varandra” (Nordin-Hultman, 

ibid, s. 40). Det är ett faktum att den forskare som antar ett postmodernt perspektiv måste förstå 

att det kan vara svårt att vara objektiv och Janzen (2008) menar att forskaren måste se sin egen 

del i konstruktionen av barnet under själva forskningen och förstå sin egen del i hur barnet 

formas och influeras. Janzen (ibid) undrar exempelvis vilka antaganden forskaren gör om barnet 

i studien och på vilket sätt dessa antaganden influerar hur barnet positioneras och inkluderas i 

studien. 

 

Barns identitet och subjektskapande undersöks av Nordin-Hultman (2004) genom de villkor 

som finns i den pedagogiska miljön. Genom att se barn utifrån det pedagogiska rummets 

möjligheter och krav kan pedagoger på olika sätt förstå barnet. Miljö och material ger upphov 

till olika villkor. Genom villkoren kan samma barn framstå och uppfattas som kompetenta eller 

som barn i behov av stöd. Nordin-Hultman (ibid) lägger stort värde i det postmodernistiska 
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sättet att se på barns varande och utveckling och jag ”tar fäste” i hennes samt Janzens (2008) 

forskning i ämnet där de, som jag skrivit ovan, tydligt indikerar på en kunskapslucka för 

forskning som utgår från denna teoribildning.  

 

Jag redogör senare i ett specifikt kapitel i bakgrunden för begreppet barns perspektiv och 

kommer också att beskriva barnperspektivet för att dessa två perspektiv ska kunna hållas isär, 

jag förklarar begreppen genom Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) och 

Johansson (2003). Författarna presenterar barns perspektiv och vad detta perspektiv kan 

innebära för barnet samt hur vuxna och barn genom ett förhandlat sätt kan leva tillsammans. 

Johansson (ibid) problematiserar barns perspektiv. Här diskuteras hinder kontra möjligheter att 

förstå och synliggöra perspektiv i forskning och i pedagogisk praxis. I artikelns analys menar 

Johansson (ibid) att, genom att pedagogen ’öppnar sina ögon’ kan den maktbalans som tar sig 

uttryck mellan pedagog och barn vändas och balanseras, så att den kommer till gagn för den 

svagare, barnet. Pramling Samuelsson et al. (2011) är förespråkare för utvecklingspedagogiken 

och ”spanar” efter de två perspektiven inom förskolans pedagogik, vilken roll de har, vad 

perspektiven kan lära oss i empirisk forskning och vad som kännetecknar perspektiven. 

 

Arnér (2006) har i sin licentiatavhandling utgått från ett utvecklingsarbete kallat Barns 

inflytande i förskolan, där Arnér har sett exempel på vilken betydelse det har för pedagoger att 

kunna förändra sitt förhållningssätt och kunna bejaka barns initiativ. För att skapa en bred bild 

kring barns inflytande har jag vänt mig till Arnér och Tellgren (2006) som behandlar samma 

ämne som Arnér (2006) men de ger istället röst åt barnet. Barnets tankar och känslor ligger i 

fokus och barns perspektiv är centralt då författarna har utgått från en studie med sexåriga barn. 

Författarna berättar att det är samtalet mellan dem själva och barnen som blivit den viktigaste 

vägen att förstå och komma till insikt om hur barnen betraktar sin egen rikt nyanserade vardag 

med vuxna. Barns delaktighet och lärares kontroll är ämnet för Emilson och Folkesson (2006), 

deras artikel handlar om hur olika klassifikationer ger olika möjlighet för barn att röra sig inom 

förskolans verksamhet och menar att stark kontra svag klassifikation kan bestämma hur fritt ett 

barn tillåts vara på förskolan. Pedagoger i förskolan har enligt Ribaeus (2009) en stor och viktig 

del i om och hur barn får möjlighet att utöva inflytande och delaktighet i förskolan, barn vill 

vara med och delta i utformningen av deras dag på förskolan. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) ser till förskolans kvalitet huruvida barn får utrymme att föra en 

demokratisk dialog som skulle kunna föra dem närmare ett inflytande. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (ibid) menar att det är viktigt för barn att få vara med och fatta beslut, samt den 

mening barn lägger i konceptet att ”få bestämma”. Emilson (2007) beskriver att för att barn ska 

få inflytande i sin vardag på förskolan ställt de mot förskollärarens kontroll, om förskolläraren 

då antar ett barns perspektiv kan barnen få större frihet rent demokratiskt och få inflytande. 

Därav är det av vikt att förskolläraren ”går in för” att komma nära barnets livsvärld och 

kommunicerar med barnet för att öka dess chanser till inflytande. Demokrati handlar om 

inflytande(!), vilket Arnér (2009) och Arnér och Sollerman (2013) behandlar i sina böcker. 

Arnér (2009) förklarar begreppet inflytande och vad det kan innebära ur ett barns perspektiv, 

författaren talar om barns perspektiv och hur detta perspektiv är en del av barnets livsvärld. 

Barns delaktighet i förskolan är en viktig del av denna studie, men hur skapas barns delaktighet? 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) sätter barns delaktighet i centrum och förklarar 
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denna utifrån två perspektiv, som värde och som pedagogik. Även de knyter an till barns 

perspektiv och hur pedagoger i förskolan ska bära sig åt för att skapa delaktighet genom att anta 

ett barns perspektiv. I Arnér och Sollerman (2013) tar författarna upp vad det innebär att arbeta 

med demokrati i förskolan och dess värde, de talar om barns rättigheter och barnets eget 

perspektiv.  

 

3.1. Vetenskapliga teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag valt att utgå från ett postmodernt perspektiv på barnet och barndomen. 

Postmodernismen såväl som socialkonstruktionismen utgår från att det inte finns någon absolut 

kunskap, ingen absolut verklighet och inget kan sägas med absolut visshet utan man ser istället 

världen som socialt konstruerad (Dahlberg et al., 2011). Den sociala konstruktionen beskrivs 

av Dahlberg et al. (ibid) som en process som inte kan existera utan vår egen inblandning i den 

omvärld vi har skapat tillsammans genom vår interaktion och delaktighet med andra. Inom 

postmodernismen förstås inte barndomen som ett stadium i vilken utvecklingen till att bli vuxen 

är målet, barndomen ses som en lika viktig del av livet som människans alla andra åldrar 

(Dahlberg et al., ibid). Nordin-Hultman (2004) utvecklar perspektivet och menar att en viktig 

del av ett postmodernt perspektivt grundar sig på att man undersöker och ifrågasätter invanda 

och välkända teoretiska tankar och förgivettagna föreställningar som vårt tänkande och 

handlande vilar på. Att anta ett postmodernt perspektiv ger ett fokus mot de teorier och praktiker 

som skapar, uppfattar, ser och beskriver barnet (Nordin-Hultman, ibid). Det jag vill belysa i 

denna studie är hur barn som medkonstruktörer och samhällsaktörer kan få möjlighet att 

påverka sin egen vardag på förskolan.  

 

Studiens analys utgår från von Wrights (2000) punktuella och relationella perspektiv och jag 

analyserar hur studiens barnintervjuerna ter sig i förhållande till dessa, både genom barnens 

verbala språk och genom deras kroppsspråk. När pedagogen intar barnets perspektiv ser 

pedagogen ömsom barnets perspektiv och ömsom sitt eget och von Wrights ser på subjektivitet 

utifrån dessa infallsvinklar där hon menar att subjektivitet uppstår i det fenomen där vi kan möta 

andra människor och förstå dem som konkreta subjekt (von Wright, ibid). Att anta en punktuell 

syn på en annan människans subjekt kan vara att subjektet ses som en produkt, en egenskap, 

som kan bestämmas utifrån ett visst sammanhang, genom de omständigheter och egenskaper 

de uppkommer ur. Dessa sammanhang kan exempelvis vara biologiska, historiska, eller sociala 

faktorer och det som avgör om perspektivet kan ses som punktuellt är att man ser på 

subjektivitet genom att den kan fixeras vid en viss sak/tid/tidpunkt. von Wright (ibid) förknippar 

detta perspektiv som individcentrerat i vilken enskilda individer utgör grundenheten i analysen 

som förs och i den kommunikation som bedrivs där individen kan ses som oberoende och 

isolerad. Att istället anta ett relationellt perspektiv innebär att man ser hur individen och 

subjektet står i relation till andra människor och att dess existenser inte är möjliga utan andra 

individer. Det som framträder hos individer och i dess subjektivitet är inte enskilda egenskaper 

utan det är handlingar som kommer till liv i relationer med andra människor. Detta innebär att 

en människa inte kan bestämma vad en annan människa är, människan ses istället som i ständigt 

varande där ett subjekt framstår genom själva mötet med en annan människa. von Wright menar 

helt enkelt att man i det relationella perspektivet ”sätter relationen i centrum” (von Wright, 

ibid). Genom detta relationella perspektiv kan jag dra många paralleller till ett postmodernt 
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perspektiv, bland annat Dahlberg et al. (2011) där man ser på individen som en del av en social 

konstruktion, där vi blir till tillsammans med andra människor och där vi är i ett ständigt flöde 

och påverkas av den omvärld som vi skapat tillsammans. 

 

3.2. Postmodern konstruerad barndom 

Barndomen är, som jag skrivit ovan, en viktig del av en människas liv och har inom 

postmodernismen samma status som ”att vara vuxen” individ, det innebär att man genom denna 

teoribildning konstruerar och producerar ett ”annorlunda barn” samt att man inom 

postmodernismen värdesätter alla delar av en människas liv som lika viktiga för människan 

(Dahlberg et al., 2011). När den vuxne antar ett postmodernt perspektiv gentemot barnet, 

erkänner den vuxne barndomen som ett socialt fenomen som uppträder inom en viss kontext 

vilken ger barnet rollen av en medkonstruktör av, snarare än en reproducent av, kunskap, 

identitet och kultur (Dahlberg et al., ibid).  Dahlberg et al. (ibid) beskriver hur vi i Skandinavien,  

är ledande när det handlar om att anta både social konstruktionistiska och postmodernistiska 

perspektiv som utmanar och problematiserar rådande och stagnerade synsätt på barnet, genom 

vilka barnet har svårare att konstruera och omdefiniera sig själva. Barndomen är kontextbunden 

till den tid, det rum och den kultur som barnet lever i och enligt Dahlberg et al. (ibid) så varierar 

den allt utifrån vilket kön, klass och socioekonomiska förhållanden barnet kommer från. I ett 

postmodernt perspektiv anser man också att det varken finns en naturlig/universell barndom 

eller ett naturligt/universiellt barn utan många olika slags barndomar och barn. 

Postmodernismen ifrågasätter det normativa och öppnar upp för att se barnet utifrån den 

situation barnet befinner sig i, där exempelvis diskurser och pedagogiska praktiker bestämmer 

hur barnet ska bli bedömt, beskrivet och uppfattas (Nordin-Hultman, 2004). Barn som andra 

människor ges i postmodernismen rätten att kunna omdefiniera sig själv igen och igen, här med 

en stark tro på att ingen människa är definierbar och fast i sin kunskap och i sin person 

(Dahlberg et al., 2011). Den postmoderna teoribildningen utgår från en syn på barnet som en 

del av och en medlem i samhället vilket betyder att barnet har medborgarrättigheter, barnet ses 

som kompetent och har genom sina kompetenser också medborgarskyldigheter – barnet är 

ingen oskyldig varelse utan en aktiv deltagare i samhället och i världen (Dahlberg et al., ibid). 

 

3.3. Barnen i förskolan 

Denna del presenterar till en början olika perspektiv och synsätt på barnet; barns perspektiv, 

barnperspektivet och barnet som subjekt. Därefter följer förklaring av begreppen inflytande, 

delaktighet och demokrati samt vad som krävs för att dessa begrepp ska bli reella i förskolans 

verksamhet. 

 

3.3.1. Barns perspektiv kontra barnperspektiv 

Barnperspektiv och barns perspektiv kan låta väldigt lika, Pramling Samuelsson et al. (2011) 

förklarar dock att barnperspektivet är något som pedagoger och forskare antar då de riktar sin 

uppmärksamhet och sin förståelse mot hur barnet uppfattar, erfar och handlar i världen. Att 

detta perspektiv blir pedagogens sätt att komma så nära barnens erfarenhetsvärld som det går 

och den representerar pedagogens objektifiering av barnet. Barns perspektiv däremot står för 

barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld, då vuxna antar ett barns 

perspektiv ligger fokus på att se barnet som ett subjekt i sin värld och hur barnet upplever 
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världen, barns perspektiv kan endas uttryckas genom barns egna ord, tankar och föreställningar 

(Pramling Samuelsson et al., ibid). För att barns perspektiv, dess livsvärld, ska kunna bli synligt 

och möjligt att upptäcka för forskare och pedagoger menar Johansson (2003) att allt handlar om 

deras synsätt, om de tillåter barns perspektiv att framträda. Man bör, enligt Johansson (ibid), 

som forskare och pedagog anamma en syn på barn som människor och drivas av en strävan att 

närma sig barns perspektiv. En viktig del av vad Johansson (ibid) beskriver i sin artikel handlar 

om att, för att vuxna ska kunna anta ett barns perspektiv krävs det att de har en önskan om att 

förändra maktbalansen mellan sig själva och barnen. Detta har betydelse om man vill närma sig 

kontra distansera sig till barns perspektiv (Johansson, ibid). Trots att barns perspektiv blir 

synlig, används och förklaras av förespråkare för ett utvecklingspedagogisk perspektiv, har 

även postmodernismen en stark grund i barns perspektiv. Respekten för barnet som människa 

är tydlig genom det sätt man framställer barnet. 

 

3.3.2. Barnet som subjekt 

Vuxna kan välja att se barnet på olika sätt, man kan välja att se barnet och barngruppen som en 

enhet med liknande mål och intressen eller välja att se barnet på det sätt som Nordin-Hultman 

(2004) utvecklar. Författaren beskriver ett synsätt genom vilken man ser barns identiteter och 

förmågor som olika och att man ser dessa från ett perspektiv där de står i relation med miljöer 

och material, tidsliga och rumsliga förutsättningar och där de får spelrum att förändras. 

Kennedy (2002) menar att barnet är en subjektiv struktur som karakteriseras av transformation. 

Barn i förskolan förstår sig själva, ses och uppfattas av andra utifrån de normativa 

föreställningar som visar på hur ett barn ska vara inom sammanhanget. Nordin-Hultman (2004) 

har vänt sig till poststrukturella teorier vilka vilar på postmodern kunskapsteori och menar att 

barnet aldrig kan vara mer eller mindre sig själv utan att barnet alltid är en del av kulturen och 

är socialt konstruerad. Barnet är alltså inte på ett speciellt sätt utan det ”blir till” på olika sätt i 

relation till de olika miljöernas och aktiviteternas normer och möjligheter. Nordin-Hultman 

(ibid) menar att subjektet och självet är i ett ständigt och pågående ”självande” och barnets 

identitet och uttryckssätt kan ses som många olika identiteter. När barn ses som konstruerade 

och värdefulla subjekt väcks etiska frågor till liv och dessa måste ges varsamma överväganden 

då barn är känsliga och värdefulla segment för vår population, barn ska inte ses som bördor 

utan som givande varelser med egna rättigheter (Janzen, 2008). 

 

3.3.3. Demokrati – det politiska barnet? 

Förskolans pedagogiska miljö ska möjliggöra för barn att delta i samtal och att få uttrycka sina 

åsikter och tankar, vilket kräver att förskollärare och personal på förskolan genuint intresserar 

sig för barnets tankar och det barnet uttrycker, detta förklarar Arnér (2009) och berättar, det 

spelar en stor roll i hur relationerna mellan pedagog och barn utvecklas. Det sätt som 

pedagogerna samtalar med barnen och bemöter dem i förskolan ger barnen många olika 

infallsvinklar till demokratibegreppet berättar Arnér och Sollerman (2013) dessutom är det 

viktigt att pedagogerna i förskolan reflekterar över sitt eget bemötande av barnen och hur detta 

bemötande formar barnens känsla för demokrati. Demokrati som etisk utgångspunkt handlar 

om alla människors lika värde och Arnér och Sollerman (ibid) menar att utgångspunkten 

innehåller förnuft men också väldigt mycket känsla, det räcker inte med att samtala om 

demokrati, man måste även ha en demokratisk utgångspunkt i arbetet med demokrati i 
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förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) menar att historien har visat att 

demokratins värde inte får tas för given, den måste ständigt förstärkas och hållas vid liv såväl i 

sociala som lärande sammanhang. Människans egenvärde, dess lika och helt unika värde utgår 

enligt Ornelius (2001) både från etiken och juridiken och författaren menar att om vi ska utgå 

från ett pluralistiskt samhälle som drivs av postmoderna strömningar bör det vara ett mål för 

förskolan och samhället att  tydliggöra detta ideal och hjälpa sina medborgare att tolka sin 

omvärld. I sitt slutord understryker Arnér (2009) att barn måste få möta demokratin i den 

vardagliga verksamheten där de får göra sina röster hörda och bli respekterade för sina 

uppfattningar samtidigt som en viktig del av demokratiarbetet också handlar om att barnen ska 

få chans att lära sig lyssna på och respektera andra. Arnér (2006) beskriver i sin studie hur 

förskolan sägs ha demokratiska möjligheter då den är en social mötesplats för olika barn, olika 

kulturer och olika sociala grupper. Här ska ges utrymme att utvecklas till självständiga 

medborgare som kan påverka sin tillvaro och fatta kloka beslut samt skapa goda relationer, 

därför är det angeläget att barn får reellt inflytande i den dagliga verksamheten. Det är genom 

pedagogernas förhållningssätt som barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter 

i ett demokratiska samhälle påverkas (Arnér, ibid). 

 

Samtalet är ett gammalt sätt att få nya kunskaper och samtalet ger oss möjlighet till 

självreflektion och att upptäcka oss själva igenom vårt förhållande till andra (Arnér & Tellgren, 

2006). Det enda sättet för pedagoger att få tag i och kunna ge barn möjlighet att få ett inflytande 

över sin vardag på förskolan är genom det öppna och fördjupade samtalet där den vuxna 

försöker sätta sig in i det barnet tänker och känner och utgå från det när verksamheten i 

förskolan ska planeras. Genom dessa samtal får vi insikt i andra människors uppfattning av 

världen och skapar en stor möjlighet att ta in och lära oss av andras erfarenheter (Arnér & 

Tellgren, ibid). Förskolan är en institution där barns röster bör bli hörda och barns värld är en 

värld av ”att göra och att handla” beskriver Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) och det 

menar att det är genom kommunikation med andra som barn lär. Pedagogerna i förskolan har 

till uppgift att rikta barns uppmärksamhet mot olika frågor gällande demokrati, detta öppnar 

upp för barnen att börja tänka på demokrati, det hjälper barnen att bli intresserade av att delta i 

och tala för sin sak och ger dem chans att ha inflytande över olika situationer (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, ibid). Det är enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (ibid) 

pedagogerna som har kraften och förmågan att motivera barnen att delta demokratiskt och att 

öka sitt inflytande i förskolan. 

 

3.3.4. Inflytande – det politiska barnet? 

Barns inflytande har, som jag beskrivit tidigare, ett speciellt kapitel i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

och där står att det i förskolan ska läggas en grund för att barn ska förstå demokrati, att barns 

sociala utveckling förutsätter att barn efter sin förmåga ska ta ansvar för egna handlingar och 

för förskolans miljö samt att de behov och intressen barn har ska ligga till grund för 

utformningen och planeringen av verksamheten. I sin tolkning av begreppet inflytande 

beskriver Arnér (2009) att det handlar om ”att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på 

ett påtagligt sätt” (s.14). För att barn ska bli inspirerade och växa i detta förtroende krävs att 

barn måste få känna ett bejakande från vuxna (Arnér, ibid) som visar barnen respekt och 

intresserar sig för deras initiativ, då kan barn utveckla sin lek och sina aktiviteter. Pedagoger i 
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förskolan har makten att antingen välja att lyssna på barns initiativ och barns röster eller låta 

bli. Relationen mellan barn och vuxen inbegriper maktutövning och det är nödvändigt att vuxna 

tar hänsyn till hur denna makt upprätthålls och används samt att vuxna förstår barns förmåga 

att anpassa sig till, återhämta sig från och göra motstånd mot den (Dahlberg et al., 2011). 

Maktutövning bygger på vilket perspektiv de vuxna har på barnet, om barnet ses som 

annorlunda och dess utsagor och berättelser betraktas som beteenden den vuxna ska förklara 

ses barnet snarare som en okunnig och dess betydelse bedöms utifrån den vuxnes tolkning 

(Arnér & Tellgren, 2006). Barnen i Arnér och Tellgrens (2009) studie signalerade en tydlig 

känsla av maktlöshet i sina berättelser gentemot de vuxna, att de vuxna sällan hade tid att lyssna 

på barnen och författarna berättar att deras uppfattning är att vuxna ofta ser barn utifrån ett 

vuxenperspektiv. För att förstå barnet är det nödvändigt att engagera sig i barnets vardag och 

lära känna verksamheten utifrån barnets perspektiv och därigenom komma närmare barnets 

livsvärld, Arnér och Tellgren (2006) ger en bild av hur vuxna bör söka efter var barnets 

uppmärksamhet riktas och genom det förstå vad som är viktigt för barnet och således förstå hur 

barnet uppfattar sin omvärld. Man talar om barns meningsskapande i förskolan och detta sker 

enligt Arnér och Tellgren (ibid) väldigt konkret eftersom det handlar om vad som händer och 

sker inom förskolans ram. De berättar om vad barn gör i de dagliga verksamheterna för att 

skapa meningsfullhet och de menar att om man iakttar barn och lyssnar på deras berättelser och 

samtalar med dem om vad som sker i deras tillvaro står det klart att barn arbetar aktivt för att 

hitta strategier för sitt meningsskapande.  

 

3.3.5. Barns delaktighet 

För att barn ska ges rätten till delaktighet krävs att barnet först och främst ges möjlighet att få 

inflytande, att barnet blir lyssnad till och att vuxna tar barnets tankar och idéer på allvar 

(Ribaeus, 2009). Författaren menar att vuxna kan ge barnet möjlighet att utöva inflytande och 

att bli delaktig. Begreppet delaktighet har enligt Arnér (2006) innebörden av att ta del av något 

som andra redan har bestämt. Resultatet i Emilson och Folkesson (2006) vetenskapliga artikel 

tyder även det på att barns delaktighet är sprungen ur pedagogernas förhållningssätt på 

förskolan och framför allt ur den dialog pedagogerna för med barnen. En öppen dialog (free 

dialog), där barnen får mycket utrymme att uttrycka sig och bli lyssnade på, kommer enligt 

Emilson och Folkesson (ibid) ur ett förhållningssätt där pedagogerna är intresserade av barnens 

tankar och initiativ, ett förhållningssätt som grundar sig på svag klassifikation (weak 

classification) vilken har lösare ramar. I denna dialog möts barn och pedagog som jämlikar. Om 

pedagogerna i förskolan istället använder sig av den dialog som Emilson och Folkesson (ibid) 

benämner som direkt dialog (direct dialog), hämmar de barnens delaktighet, här tar pedagogen 

kontrollen genom att ställa frågor, denna dialog är omöjlig att använda om pedagoger vill närma 

sig barns perspektiv. Delaktighet innefattar enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

två dimensioner, de talar om delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik och dessa 

två perspektiv vilar på etiska ställningstaganden. Grunden för dessa dimensioner är att de är 

ömsesidigt beroende av varandra, precis som delaktighet och barns perspektiv är ömsesidigt 

beroende av varandra. Delaktighet som värde handlar om barns rätt att uttrycka sina tankar och 

åsikter i olika sammanhang där barnets sätt att tänka och förstå ses som värdefulla (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, ibid). Delaktighet som pedagogik får en än djupare mening eftersom 

detta perspektiv grundar sig på att man lyssnar till barnet menar och dessutom tar tillvara 
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barnets sätt att förstå och uttrycka sig på för att sedan använda dessa och skapa innehåll och 

form för pedagogisk praxis (Pramling Samuelsson & Sheridan, ibid). 

 

3.4. Förankring i lagar och förordningar 

För att stärka studiens syfte har jag vänt mig till Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och rubriken Barns 

inflytande. Här understryker Skolverket att förskolläraren ska ansvara för att ge alla barn 

möjlighet till ett reellt inflytande på det innehåll som speglas i arbetssätt och i verksamheten. 

Lpfö 98 (Skolverket, ibid) understryker att pedagogerss förhållningssätt i högsta grad påverkar 

barns förståelse och respekt för dess rättigheter och skyldigheter i vårt demokratiska samhälle 

och menar att pedagogerna är viktiga förebilder för barns känsla för inflytande och demokrati. 

Genom studien önskar jag belysa förskollärarens ansvar i detta arbete och ta reda på barns 

känsla av inflytande. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är utbildningens syfte i förskolan att stimulera barns 

utveckling och lärande samt att ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (SFS 2010:800, 

kap.8, 2§). För att den pedagogiska miljön i förskolan ska fungera som en god läromiljö för 

barnet är det viktigt att pedagogerna i förskolan, på ett tydligt sätt, tar del av och kan visa hur 

de utgår från barnet,  att barnets behov och vilja kan tillgodoses. 

 

Förenta nationerna (UNICEF Sverige, 2009) har sammanställt en konvention 

(Barnkonventionen) som ska säkra att barnen i konventionsstaterna blir behandlade på ett sätt 

som inte kränker barnets person och som ser till barnets bästa. Artikel 12 handlar om åsiktsfrihet 

och rätten att bli hörd. Man menar att konventionsstaterna ska försäkra sig att barn ska åläggas 

rätten att bilda sina egna åsikter och att barn fritt ska få uttrycka sig i frågor som rör barnet, 

detta utifrån barnets ålder och mognad och de saker barnet är i stånd att bilda en egen åsikt om. 

Dessutom tilläggs att barnet ska beredas särskild möjlighet att få höras i de olika administrativa 

förfaranden som rör barnet. 
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4. Metod 

Här beskrivs vilka metoder som antagits för att nå en god empirisk grund för denna studie, 

dessutom beskrivs vilka tolkningsansatser som valts ut för att kunna tolka och analysera 

empirin. Här förklaras även valet av vilken typ av studie som känts relevant för att nå fram till 

ett intressant och givande empiriskt resultat. Efter detta förklaras urvalet av intervjupersoner 

och vad som sökts uppnå genom detta urval, samt vilka etiska överväganden som antagits. 

Sedan förklaras själva genomförandet av studien, hur visst bortfall av intervjupersoner har 

påverkat insamlandet av empiri och till sist en analys av metodval. 

 

4.1. Intervju som metod  

Jag bestämde mig för att utgå från en hermeneutisk tolkningsansats vilken Hartman (2004) 

menar förhöll sig till de olika metoder som ingick i studien och vilken skapade en förståelse för 

barnens kunskap genom att tolka deras utsagor och beteenden, verbalt och genom kroppsspråk. 

Enligt Patel och Davidson (2003) betyder hermeneutik ”ungefärlig tolkningslära” och under 

1900-talet utvecklades denna lära till att bli en existentiell filosofi som ser till den mänskliga 

existensen - dess grundbetingelser och livsvärldar. Hermenutiken är läran om hur människor 

föreställer sig världen, den kan ses som en process som leder till förståelse och hermeneutiken 

intresserar sig för hur världen tolkas, den ingång jag tagit i hermeneutiken var att försöka 

komma nära barns livsvärld (Hartman, 2004). Undersökningen innehåller termer som beskrivit 

individerna i gruppen och hur de uppfattat sin situation (Hartman, ibid). Därav vände jag mig 

till hermeneutiken.  

 

Jag valde att utföra en kvalitativ undersökning. I denna typ av undersökning är objektet barns 

livsvärld och jag ville skapa en förståelse för barnens sätt att resonera och sedan finna mönster 

mellan de olika barnintervjuerna (Hartman, 2004). Trost (1997) menar som Hartman (2004) att 

om man vill finna mönster mellan de olika intervjuerna är det legitimt att utföra en kvalitativ 

studie och jag använde mig av kvalitativa personliga intervjuer för att kunna skapa en större 

förståelse för barnens upplevelser. I kommunikationen mellan människor uppstår enligt von 

Wright (2000) ett meningsskapande. Intervjuerna kunde då ses likt en relation som skapade 

mening. Som forskare utgick jag från en syn på barnet som öppen och då fick jag möjlighet att 

aktivt inta barnets perspektiv och kunde bli deltagande i det barnet erfor och kände. I denna 

kvalitativa studie var min ambition att utröna företeelser, tolka och förstå innebörden av barns 

livsvärld, samt att beskriva dess uppfattningar och dess kultur (Patel & Davidson, 2003). 

Kvalitativa intervjuer har ofta frågor som är av en låg standardiserad karaktär, det vill säga att 

frågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord  enligt Patel & Davidson 

(ibid).  

 

4.2. Urval 

I studien deltar 16 barn i åldersspannet 4-5 år. Jag valde att hålla intervjuer med barnen och 

bestämde mig därför för att endast arbeta med förskolans äldre barn, med en förhoppning att 

dessa barn skulle ha ett utbrett språkbruk vilket kunde ge intervjuerna ett bredare innehåll. Barn 

utvecklas individuellt och det innebär att olika barn, trots ålder, har olika tillgång till språket 

(Cederborg, 2000). Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar dessutom att de äldre 

barnen i förskolan kan intresseras och bli delaktiga i längre samtal. Om jag skulle inrikta mig 
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på att endast tillfråga förskolornas 5 åringar till studien var jag osäker på om jag skulle få 

tillräckligt många jakande svar från barnens föräldrar och därmed kunna utföra denna studie. 

Mitt val av barnens åldrar gav studien fler möjligheter. Min tanke och förhoppning var att 

studien skulle innehålla lika delar flickor och pojkar för att skapa en blandningar i de par av 

barn som deltog (flicka/flicka, flicka/pojke, pojke/pojke). Utfallet blev dock inte som jag hade 

tänkt mig, i studien deltog 6 flickor och 10 pojkar. 

 

Trots upprepade försök var det svårt för mig att få kontakt med förskolechefer vid olika 

upptagningsområde inom kommunen. Detta resulterade i att mitt urval dessvärre blev lite snävt 

på denna punkt. Resultatet av mina försök att samarbeta med två olika förskolechefer 

resulterade i att jag bedrev min forskning på två förskolor inom samma förskolechefsområde, 

samt att dessa båda förskolor även låg i samma stadsdel och upptagningsområde. Under mina 

studiebesök, på de två förskolor jag insamlade min empiri, gick jag tillsammans med en 

pedagog från varje avdelning (vid den andra förskolan deltog barn från två av avdelningarna) 

igenom vilka barn som kunde vara lämpliga för min studie. En kvalitativ studie kräver inte lika 

många deltagande som i en kvantitativ studie, vad gäller urval anser Hartman (2004) att, om 

man har lite kunskap, om de deltagande bör man ta hjälp av personer som har denna kunskap 

och kan hjälpa till med urvalet. Vissa av de äldre barnens föräldrar var föräldralediga och det 

medförde att de äldre syskonen endast deltog i förskolans verksamhet 15 timmar/vecka, detta 

gjorde att endast ett fåtal av dessa barn deltog i studien och vi koncentrerade oss på de barn som 

var på förskolan varje dag. I min dialog med förskollärarna framkom inga tydliga indikationer 

på att vissa barn blev åsidosatta på grund av exempelvis barnens koncentrationsförmåga, 

särskilda behov etc. 

 

4.3. Etiska överväganden 

Innan jag började samla in min empiri på de olika förskolorna utgick jag från Vetenskapsrådet 

(2002) och deras anvisningar om forskningsetiska principer, deras fyra huvudkrav för allmän 

forskning. Vetenskapsrådets (ibid) första och andra krav handlar om information och samtycke, 

jag använda mig av dessa råd då jag tillfrågade barnens föräldrar om de tillät att deras barn 

medverkade i studien (se bilaga 1). Jag informerade föräldrarna om vem jag var, vad studien 

innebar, hur jag skulle behandla insamlat material och så vidare. Med föräldrarnas samtycke 

informerade jag barnen om vad studien innebar och tillfrågade dem om de ville medverka. För 

att skydda barnens/förskollärarens/förskolans integritet delgav jag föräldrar och förskollärare 

om konfidentialitetskravet som är Vetenskapsrådets (ibid) tredje krav, vilket är viktigt under 

själva uppsatsskrivandet där det krävdes försiktighet kring hur jag behandlade mitt insamlade 

empiriska material; anteckningar och videoinspelningar. I enlighet med konfidentialitetskravet 

informerade jag föräldrarna och förskolorna om att barnens/förskollärarnas/förskolornas riktiga 

namn figurerats i studien och således inte användes. Enligt Vetenskapsrådets (ibid) fjärde och 

sista krav, nyttjandekravet, har jag efter avslutad studie direkt raderat samtligt material, 

eftersom materialet endast får överföras via donering till annan forskning efter avslutad studie. 

Av respekt för barnens enskilda integritet var det viktigt för mig att barnen förstod att de själva 

fick välja om de skulle delta i studien eller inte, Trost (1997) menar att oavsett vem personen 

är, ”gammal eller ung, barn eller vuxen, hög eller låg” (s.58) så ska man respekteras. 
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4.4. Genomförande 

Sex av åtta intervjuer hölls med en flicka och en pojke, samt två intervjuer där endast pojkar 

deltog. En anledning till detta var hur avdelningarnas pedagoger, som känner alla barn väl, 

ansåg att barnen kunde komplettera varandra och lämpa sig tillsammans i en intervju. Samtidigt 

handlade det även om vilka föräldrar som givit sitt samtyckande till intervjuerna. Barnen fick 

tillsammans två och två i uppgift att rita var sin teckning föreställande ett tillfälle då de fått vara 

delaktiga och haft inflytande under sin tid på förskolan. Innan studiens start besökte jag de två 

förskolor som ingick i denna studie. På detta sätt fick barnen en chans att skapa sig en bild av 

mig långt innan jag frågat dem om deras medverkan i min studie. Jag ville ge dem en chans att 

bli nyfikna på mig, jag berättade under avdelningarnas samlingar, eller vid ett tillfälle, där jag 

främst blev presenterade för de för studien utvalda barnen om vem jag var och varför jag var 

på deras förskola. Under dessa studiebesök lämnade jag även ut informationspapper tiIl barnens 

föräldrar. På den första förskola jag genomförde studiens intervjuer var alla barn som tillhörde 

studien utvalda åldersgrupp på samma avdelning (här var barnen mellan 3 – 5 år gamla) vilket 

gjorde det enkelt för mig att bekanta mig med barnen. Den andra förskola jag utförde studiens 

intervjuer var de tilltänkta barnen utspridda över fyra avdelningar (så kallade 

”syskonavdelningar”, där barnen var mellan 1 – 5 år gamla) därav var det lite svårare för mig 

att på ett enkelt sätt få kontakt med dessa barn.  

 

Inför de tänkta intervjuerna var mitt mål att vara så tydlig som möjligt med barnen, jag valde 

begrepp med omsorg och valde att inte använda uttryck som ”inflytande” och ”delaktighet” då 

dessa uttryck/begrepp kunde vara svåra för barnen att förstå. Jag använde mig istället av fraser 

som ”har du fått vara med och bli lyssnad till och fått bestämma...”. Det kändes viktigt att 

barnen skulle förstå vad jag bad dem att svara på så att de fick en möjlighet att känna sig friare 

under tecknandet och under intervjun. Varje intervju började med att barnen fick välja storlek 

på pappret de skulle rita på, sedan instruerade jag dem i att rita om ett tillfälle där de fått vara 

med och blivit lyssnad till och fått bestämma på förskolan. Inför dessa intervjuer hade jag tagit 

del av Trosts (1997) beskrivning om hur intervjuer med flera intervjuade kan vara komplicerade 

då tystlåtna barn inte lika lätt kommer till tals och att dominant barn lätt tar över, helt enkelt att 

intervjupersonerna påverkar varandra. Jag var därför noga med att varje barn fick tid att svara 

på varje fråga då det ofta föll sig så att ett barn var mer dominant och svarade snabbare på frågor 

än sin kamrat. Mitt intresse låg i att ta reda på hur barn tänker angående sitt eget inflytande på 

förskolan och därför tog jag i anspråk hur Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) beskriver 

att det är jag (som vuxen) som skapar den möjligheten och att jag också måste ge barnen den 

tid de behöver för att uttrycka och formulera sig. Jag hade sammanställt en intervjumall (bilaga 

2) vilken innehöll förberedda frågor som jag under ingervjuerna stödde mig mot, men som jag 

omformulerade för att vara lättare att förstås för barnen. Jag några frågor i följd till det ena 

barnet och vände mig sedan till det andra barnet och gjorde detta växelvis så att båda fick 

chansen att svara på de olika frågorna först. Frågorna i intervjuguiden föll sig slumpmässigt 

vart efter varje intervju utvecklades. Jag intervjuade samtliga barn utifrån kärnämnet och 

spelade in samtliga intervjuer med videokamera. Detta för att visuellt ta del av barnens beteende 

både verbalt och genom kroppsspråk, videoinspelningen synliggör och fånga barnens 

meningsskapande under intervjuerna och ger möjlighet till en upprepad analys och reflektion 

(Wehnér-Godée, 2010). Utifrån mina egna upplevelser av att ha videofilmat sekvenser tidigare 
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där jag interagerar och intervjuar barn valde jag att placerar kameran en bit bort. Min erfarenhet 

var att om videokameran är placerad på exempelvis en hylla en bit från barnen, tappar barnen, 

efter en stund fokus på videokameran och kan i och med det i viss mån slappna av. Trots att 

kameran placerats en bit bort var jag noga med att slå på kameran när barnen var med och att 

berätta för dem att jag spelade in, det var viktigt att barnen var väl medvetna om att de blev 

filmade. Genom att spela in varje intervju med videokamera gav det mig möjligheten att inte 

använda penna och papper för att anteckna intervjun och på detta sätt fick jag en större möjlighet 

att delta i och koncentrera mig på vad barnen kommunicerade och att få ett flyt i intervjuerna. 

Att spela in samtalet har stora fördelar, Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar att 

det är så gott som omöjligt att anteckna hela samtalet, dessutom beskriver de att ett inspelat 

samtal är viktig för analysen. 

 

4.5. Bortfall 

Jag lämnade ett antal informationsblad till föräldrarna på varje avdelning för underskrift och 

väntade sedan några dagar innan jag kontaktade förskolorna för att se om föräldrarna givit sitt 

samtycke. På båda förskolor fanns det både föräldrar som givit sitt samtycke och de som inte 

gjort det. Jag besökte förskolorna ännu en gång och lämnade informationsblad till ytterligare 

några föräldrar för att försäkra mig om att jag skulle beviljas samtycke från åtminstone åtta av 

barnens föräldrar som var i min utvalda åldersgrupp på varje förskola. Slutligen ledde detta till 

att jag på förskola nummer ett fick tio stycken samtycken och nio stycken samtycken på 

förskola nummer två, trots att jag endast använde mig av åtta barn från vardera förskola. 

Intervjuerna på förskola nummer två kunde jag koncentrera till två avdelningar där fem barn 

kom från den ena och tre barn från den andra avdelningen trots att jag även fått in 

föräldrasamtycken från föräldrar på de två resterande avdelningarna. 

 

4.6. Analys  

Jag bestämde mig för att utgå från en hermeneutisk tolkningsansats vilken Hartman (2004) 

menar förhöll sig till de olika metoder som ingick i studien och vilken skapade en förståelse för 

barnens kunskap genom att tolka deras utsagor och beteenden, verbalt och genom kroppsspråk. 

Enligt Patel och Davidson (2003) betyder hermeneutik ”ungefärlig tolkningslära” och under 

1900-talet utvecklades denna lära till att bli en existentiell filosofi som ser till den mänskliga 

existensen - dess grundbetingelser och livsvärldar. Hermenutiken är läran om hur människor 

föreställer sig världen, den kan ses som en process som leder till förståelse och hermeneutiken 

intresserar sig för hur världen tolkas, den ingång jag tagit i hermeneutiken var att försöka 

komma nära barns livsvärld (Hartman, 2004). Undersökningen innehåller termer som beskrivit 

individerna i gruppen och hur de uppfattat sin situation (Hartman, ibid). Därav vände jag mig 

till hermeneutiken. 

 

I och med att varje barnintervju spelats in med videokamera fick jag, som intervjuare, större 

möjlighet till interaktion med barnen vid intervjutillfället. Detta eftersom jag inte behövde 

anteckna aktuella svar, jag blev därigenom friare att gå in i och ta del av samtal och barnens 

svar under intervjun. För att kunna ställa barnens olika svar mot varandra blev min ambition att 

transkribera det barnen sagt. Det transkriberade materialet blev en viktig länk när jag tittade 

och analyserade videomaterialet. Genom transkriptionerna blev det enklare att analysera mitt 
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videoinspelade material då jag inte behövde lyssna lika intensivt på barnens svar. Jag fick på 

detta sätt möjligheten att både lyssna och samtidigt reflektera över barnens kroppsspråk och 

mimik och förde sedan ihop delar av videoanalysen till mitt transkriberade material. Nästa steg 

blev att analysera mitt transkriberade material och sammanställa detta utifrån olika teman vilket 

gjorde materialet mer överskådligt.  

 

Min analys hade studiens syfte och forskningsfrågor som utgångspunkt och jag antog en 

hermeneutisk tolkningsansats genom vilken jag tolkade barnens kroppsspråk och verbala 

uttalanden. Genom att jag tolkade barnens svar fick jag en känsla av hur barnen kände inför 

själva intervjuämnet, barnens svar var barnens sanning som jag tolkade utifrån en hermeneutisk 

tolkning av barnets livsvärld (Hartman, 2004). Barnintervjuerna är sprungna ur en önskan om 

att komma nära barnens perspektiv (Johansson, 2003). Jag beskrev tidigare att von Wright 

(2000) menar att kommunikation mellan människor leder till meningsskapande och att de 

intervjuer jag utförde tillsammans med barnen kunde skapa en meningsfull relation oss emellan. 

von Wright (ibid) menar att, om, jag som forskare antar barnens perspektiv kan jag bli 

deltagande i det barnet erfar, men det krävs att jag utgår från och har en öppen syn till barnen. 

Barnens unika livsvärldar trädde fram på olika sätt i intervjuerna, barnens berättelser flätades 

samman och gav en bild av hur det kändes att vara barn på deras förskola, och på samma gång 

var det enskilda barnets livsvärld i fokus. Enligt hermeneutiken går det att förstå andra 

människor och deras livssituation genom deras talade språk samt dess handlingar, då dess liv 

och existens kommer till uttryck (Patel & Davidson, 2003). Jag lyssnade till barnens berättelser 

och såg till deras kroppsliga uttryck, sammantaget skapade detta en känsla hos mig av vad 

barnen förmedlade och hur barnen uppfattade sin situation på förskolan. Man kan beskriva 

relationen mellan forskare och forskningsobjekt som två jämbördiga med detta menas att 

forskaren och forskningsobjektet befinner sig på samma nivå och försöker nå en gemensam 

förståelse (Patel & Davidson, ibid). Som forskare närmade jag mig barnen med en hermeneutisk 

tolkningsansats och såg barnen som subjektiv, och genom min egen förståelse menar Patel och 

Davidson (ibid) att de tankar, känslor, intryck och kunskap som forskaren har blir en tillgång i 

tolkningsarbetet för att förstå forskningsobjektet. Patel och Davidson (ibid) talar även om hur 

man som forskare ställer helheten i relation till delarna och sedan pendlar mellan dessa för att 

skapa sig en så fullständig förståelse som möjligt. Jag använde, bland annat, detta pendlande 

mellan helhet och delar genom att först sammanställa mitt material och se likheter mellan 

barnintervjuerna, och sedan för att gå djupare in i varje samtal och skapa mig en bild av vad 

varje barn kände. Jag använde mig av detta pendlande i min fortsatta analys under arbetets gång, 

för att kunna skapa en så bred förståelse jag kunde om barnen utifrån empirin. 
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5. Resultat  

Syftet med denna studie är, som beskrivits tidigare, att utforska förskolans pedagogiska miljö 

och att göra detta utifrån barnens perspektiv. Utifrån studiens empiri, syfte och frågeställningar 

beskrivs fyra olika teman som framkom i resultatanalysen; skönt när pedagoger lyssnar, 

inflytande som valmöjlighet, pedagogerna bestämmer samt att bestämma om det som är nära 

mig. I varje tema beskrivs det som ”står ut” i analysen från intervjuerna, sedan ges en 

sammanfattning och slutsatser. 

 

5.1. Skönt när pedagoger lyssnar 

Detta första tema visade sig tydligt i varje barnintervjuer. Barnen berättade om hur det känns 

att samtala med pedagoger på förskolan om vad de själva tycker och känner samt hur det kan 

kännas att bli lyssnad till av pedagogerna. De allra flesta barnen var otroligt positiva och visade 

stor glädje över hur det känns att bli sedd och hörd samt när någon pedagog frågar dem vad de 

känner och vad de vill, vilket framgår av citaten nedan: 

 

”Det är kul när de frågar mig saker, det känns bra då och då tycker jag om dem.” 

(Sofia) 

 

”Det är bra, det är skönt(!)...därför att det är jättebra, det gör mig glad!” (Adam) 

 

Jag fick se många olika tecken på den glädje som barnen kände då vi samtalade om hur det 

känns att bli lyssnad till av pedagogerna på förskolan, bland annat började många le och visa 

tydlig entusiasm, både genom kroppsspråk och verbalt, inför tanken/känslan av att bli sedd och 

hör.  

 

”Det är kul för då är de snälla...och så brukar de ibland prata med mig om en massa 

saker(!)...det är bra, det tycker jag om!” (Sofia) 

 

Det kom tydligt fram att barnen såg en stor möjlighet då de blir lyssnade till av förskolans 

pedagoger. En möjlighet att bli hörd och att kunna göra saker som de själva vill och önskar, att 

lyssnandet helt enkelt bidrog till inflytande. 

 

”Om de lyssnar på mig så...kan vi göra något av mina förslag!” (Julius) 

 

”Det känns jättebra då de frågar, det tycker jag om och det känns bra...för jag får 

inte alltid göra det jag vill.” (Elin) 

 

De flesta barnen beskrev, och visade, en positivitet till att bli lyssnade till och sedda av 

pedagogerna på förskolan, men samtidigt uttryckte många av barnen tydligt att pedagogerna 

inte frågar dem så ofta om vad det känner och vad de vill. Barnen förmedlade att de inte kände 

sig hörda av pedagogerna på förskolan.  

 

”...ingen aning om hur det känns...de frågar inte så ofta!” (Malin) 
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”Jag minns inte hur det känns...det var så längesen!” (Elin) 

 

Temat att bli lyssnad till av pedagoger handlade även om huruvida barnen känner till att andra 

barn på förskolan fått vara med och ha inflytande, ett fåtal barn beskrev detta. Det handlade om 

att andra barn har blivit lyssnade till där de antingen fått välja vilket rum de skulle spendera en 

viss tid i, välja lek eller som vid ett enstaka tillfälle att ett annat barn fått ha inflytande och 

påverka förskolans inomhusmiljö.  

 

”Jo, jag vet en grej...Gustav kom på att man kunde byta alla saker i det där rummet 

och sätta dem här, sen så flyttade de grejerna som var i det här rummet till det andra, 

och då gjorde fröknarna det!” (Otto) 

 

Barnen kommunicerade starka känslor under våra samtal som handlade om möjligheterna 

barnen kände om ämnet att bli lyssnad till av pedagoger. Många barn berättade om  

möjligheterna som kunde följa efter ett samtal med en pedagog, att några av barnets egna förslag 

kunde bli genomförda och det var tydligt att barnen njöt av denna tanke. Att bli lyssnad till 

innebar möjligheten att bli sedd och bekräftad samt att bli tagen på allvar. Många barn gav 

uttryck för att det är väldigt positivt att bli sedd och bekräftad och att det är det som barnen 

längtar efter. Samtidigt som barnen rent verbalt och kroppsligt utstrålade att det är positivt att 

bli lyssnad till förklarade många av barnen att de, tyvärr, själva sällan upplevde att de blir 

lyssnade till, och att de inte kände att de blir tagna på allvar, av pedagogerna.   

 

5.2. Inflytande som valmöjlighet 

Ett flertal av barnen beskrev hur de kommer med idéer som tyvärr inte passar till dagens rutiner 

och planering. Barnen menade att deras pedagoger inte ser möjligheter till inflytande för barnen, 

de beskrev hur deras inflytande tillsammans med förskolans pedagoger handlar om val och 

valmöjligheter istället för ett reellt inflytande. Det inflytande barnen skildrade handlade i de 

flesta fall om inflytande tillsammans med andra barn och involverade sällan förskolans 

pedagoger. De beskrev hur det i leken finns möjlighet för barnen att vara delaktiga i besluten 

om vilken lek som ska lekas och hur de bestämde hur leken skulle se ut, vad/vilka karaktärer 

leken skulle innehålla och vilka barn som skulle ingå i leken. De flesta barnen beskrev hur de 

får välja lek/inom leken.  

 

”Vi får bestämma lek, men inte om vi ska vara ute eller inne!” (David) 

 

”Vi får inte riktigt göra det vi vill, ibland vill vi lägga pärlplattor men då så ska 

småbarnen lägga sig och ibland vill vi busspringa men då sover småbarnen och de 

kan vakna...ibland vill vi bestämma men då får vi läsa bok istället...så till slut kanske 

vi får bygga kojor!” (Elise) 

 

Barnen signalerade till mig att de, i vissa fall, fick vara med och välja tillsammans med 

avdelningens pedagoger. De beskrev hur det går till att välja och vilka premisser och kriterier 

det innebar. Förutom att välja lekar så handlade valmöjligheterna tillsammans med pedagogerna 

ofta om att varje barn valt vilket rum de ska spendera en viss tid/tidpunkt under dagen samtidigt 
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det kan även handla om hur barnen fått välja om de vill utföra olika aktiviteter, arrangerade av 

pedagogerna, som i detta fall; baka pepparkakor. 

 

”Då jag fick bestämma bestämde jag att jag skulle rita, jag bestämde vilket rum jag 

ska leka i!” (Max) 

 

”...bestämma att få baka, det har jag bestämt nu! Annars bestämmer jag inget!” 

(Sofia) 

 

Valet av rum är statiskt och, ofta, inte förhandlingsbart; om du valt ett visst rum får du inte byta 

till ett annat rum under den utsatta tiden, varje barn väljer själv vilket rum de ska spendera tid i 

utifrån de antal platser varje rum besitter, antal barn/rum har bestämts i förväg av pedagogerna 

på avdelningen. 

 

”...jag skulle faktiskt vilja byta rum(!)...vi väljer på väljstunderna vart vi ska vara 

och leka och då skulle jag vilja byta rum!” (Stella) 

 

Utifrån studiens empiri innebar inflytande för dessa barn andra saker än vad inflytande generellt 

sett handlar om. Inflytande som valmöjlighet betydde snarare delaktighet och deltagande i 

proceduren att välja. Från det kunde jag utläsa ur empirin fick jag bevis för att barnen inte 

upplevde att det fanns möjlighet för dem att vara med och ta beslut och få inflytande annat än 

inom leken. Barnen beskrev att de har idéer som inte passar in i avdelningens dagliga rutiner 

och planering. Barnen menar att de tillsammans med pedagogerna ofta får olika premisser för 

att kunna ha ett inflytande (att vara delaktiga), bland annat att beskrev de hur de fått välja ett 

rum där de ska spendera en viss tid/tidpunkt i vilket är statiskt och inte förhandlingsbart. Barnen 

beskrev att de får välja lek och rum att leka i och att de får inflytande tillsammans med andra 

barn genom leken. Barnen beskrev att de vid få tillfällen upplevde inflytande tillsammans med 

pedagogerna i förskolan. Att välja ett alternativ handlade här om ett val, det valet har inget att 

göra med att vara med i beslutsfattande eller att föra en demokratisk ordning. Valmöjlighet 

handlade alltså framförallt om val mellan på förhand fastställda alternativ som pedagogerna 

bestämde. 

 

5.3. Pedagogerna bestämmer 

I våra samtal kom det fram att många av barnen hade olika idéer om varför de själva inte fick 

bestämma på förskolan, och om vem som bestämmer på förskolan. Inget barn svarade att det är 

barnen som bestämmer utan de flesta gav frågande eller mer bestämda svar att de helt enkelt 

måste acceptera att det är pedagogerna som bestämmer på förskolan.  

 

”...vi får nog inte bestämma för att då bestämmer fröknarna mer!?” (David) 

 

”Jag bestämmer bara hemma...på förskolan får bara fröken bestämma, jag får aldrig 

bestämma vad jag vill...bara då vi leker!” (Filip) 
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Jag studerade empirin och uppfattade där barnens uppgivenhet över att inte få vara med och 

påverka, samt hur starkt barnen uttryckte viljan av att få komma till tals. 

 

”Ingen aning alltså, ingen vuxen lyssnar på mig(!)...när jag pratar brukar bara x och 

x och x ??? (nämner tre barn på avdelningen???) ...lyssna på mig!!!” (Malin) 

 

”...det känns bättre att få vara med och bestämma, för att det är ju så att vi försöker 

hjälpa till varje dag...med alla saker de gör! Som att gå till planeringsrummet...där 

de planerar, där får vi inte vara, bara ibland...jag vill ju vara med och bestämma!” 

(Anna) 

 

Som jag skrev tidigare svarade inget av barnen att det är barnen på förskolan som bestämmer.  

De flesta gav en känsla av, och svarade, att de helt enkelt måste acceptera att det är 

pedagogernas uppgift och att man som barn oftast inte bestämmer, vilket framgår av följande 

två citat:  

 

”Det är för att vi är barn, man bestämmer inte då man är barn...det känns lite dåligt 

faktiskt!” (Stella) 

 

”...för att det bara är så...att fröknarna bestämmer...att vi inte får vara med och 

bestämma!” (Anna) 

 

Ett barn beskrev det som att han blev både glad och orolig av att samtala med pedagogerna, han 

upplevde att dessa samtal ofta resulterade i att de ville fråga honom om en tjänst, eller ge honom 

ett uppdrag mitt i leken. 

 

”Om de lyssnar på mig då behöver jag inte göra några saker som fröken vill hela 

tiden...att behöva göra något jobb, få nåt uppdrag...då kan vi göra det jag vill istället! 

Om man inte får något uppdrag så kan man leka vad man vill! (Filip) 

 

Det jag utläste ur mina samtal med barnen var att barnen vill vara med i bestämmande och 

beslutsfattanden på förskolan. I analysen av studiens empiri visade det sig att många av barnen 

haft en klar uppfattning om vem det är som bestämde på förskolan, och att det inte är barnen. 

Att ett barn både blev glad och orolig när han fick uppmärksamhet från en pedagog, innebär att 

han uppfattade pedagogernas uppmärksamhet som både positivt och negativt. Barn i förskolan 

vill vara med och bestämma, de vill känna vuxnas respekt för deras person och deras ord samt 

att de vill bli respekterade då de leken. 

 

5.4. Bestämma om det som är nära mig 

Studiens empiri visade på ett tydligt sätt att barnen hade en önskan om att vara med och påverka 

sin vardag på förskolan. De vill bestämma i frågor som rör deras vardag och som påverkar dem. 

Vi samtalade om vad barnen vill bestämma om, då de får chansen, att bestämma på förskolan. 

Jag lät sedan barnen fantisera om hur det skulle vara att vara ”fröken” för en dag och vad som 

barnen ville göra då. De flesta av barnen visade, både verbalt och genom kroppsspråk, att de 
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inte hade någon som helst önskan om att vara ”fröken”, de uttryckte sig avigt och många 

beskrev hur de skulle leka ändå. 

 

”Det tycker jag skulle vara tråkigt, att inte leka och göra en massa andra saker...om 

jag skulle vara fröken skulle jag leka ändå!”. (Elise) 

 

”Det skulle vara svårt...att bestämma så mycket, om man var fröken alltså!!! Jag 

vill inte bestämma allt som de bestämmer!” (Julius) 

 

Då vi samtalade om vad barnen skulle bestämma över om de fick möjligheten att bestämma på 

förskolan, berättade flera av barnen att de skulle bestämma om något lekorienterat och flera av 

barnen klargjorde att de hade en önskan om att då bli lyssnade till.  

 

”Jag skulle bestämma att jag skulle rita hela dagen och bygga hela dagen.” (Malin) 

 

”Jag skulle bestämma vad vi skulle göra...ingen aning om vad...men jag skulle 

bestämma!” (Elin) 

  

Om barnen skulle vara ”fröken” och bestämma på förskolan, så skulle de flesta ”leka ändå”. 

Flera av barnen skulle ”göra det som barnen vill” och några stycken skulle reglera 

mattid/matplats. Flera uttryckte att de skulle tycka att det skulle vara tråkigt att ta över rollen 

som ”fröken” på avdelningen. 

  

”Jag bestämmer att alla ska göra det barnen vill!” (Eskil) 

 

”Jag skulle bestämma att vi ska ha mellanmål halv fyra...då blir man inte så hungrig 

innan man får gå hem.” (Gustav) 

 

...några av barnen uttryckte att det känns tråkigt att inte bli lyssnad till och att inte få bestämma 

mer på förskolan, endast ett barn tyckte det var positivt att inte behöva bestämma och att det 

känns svårt att bestämma.  

 

Jag utläste ur våra samtal att barnen kände en stor lust att få vara med och påverka. Att 

bestämma innebar för barnen att få vara med och ha åsikter och tankar om sådant som rör dem 

i deras vardag på förskolan. Det blev också tydligt i intervjuerna att barnen inte vill bestämma 

i frågor som inte rör deras egen vardag och det som inte skapar mening för dem. Barnen vill 

bestämma om det som ligger dem närmast, de uttryckte tydligt att de inte ville vara fröken 

eftersom det innebär att de inte skulle få leka och istället bestämma om saker som inte är 

intressanta, roliga och givande för dem. De flesta av barnen menade att det som de vill 

bestämma om handlar om leken, leken är det viktigaste för dem, sedan vill de bestämma om 

exempelvis mattider och vart måltiderna ska intas – som ett led i vad som är betydelsefullt för 

dem. 
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6. Diskussion 

Här diskuteras först hur metoden för studien utförts och vad som fungerat, vilka insikter som 

uppstått på vägen, oanat utfall och det som inte fungerat som tänkt. Sedan diskuteras studiens 

resultat genom de olika avsnitt som presenterats i bakgrunden. Därefter följer en avslutande 

reflektion som följs av förslag till fortsatt forskning i ämnet.  

 

6.1. Metoddiskussion 

För att empiriskt skaffa en bra grund till denna uppsats och svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar föll metodvalet på att genomföra barnintervjuer. Min första tanke var dessutom 

att intervjua en förskollärare på varje förskola jag utförde min empiri men när jag rannsakade 

var uppsatsens egentliga intresse låg genomförde jag endast barnintervjuer. För att samla 

material som intervjuerna skulle utgå från var min tanke att varje barn skulle intervjuas utifrån 

en teckning som barnet fick göra på plats inför själva intervjun. Teckningarna skulle visa på en 

situation där de fått vara med och bestämma på förskolan, att instruera barnen till detta var dock 

lättare sagt än gjort. När jag instruerade barnen att skapa teckningar om ett tillfälle där de fått 

vara med och påverka och ha inflytande blev det tydligt redan i min första intervju att barnen 

har svårt att rita en teckning om just detta. Jag förklarade och instruerade noga för barnen och 

försökte på olika sätt beskriva vad jag var ute efter med denna övning. Efter mina instruktioner 

om innehållet för teckningen gav jag barnen gott om tid att minnas en situation att rita om. Mitt 

mål var att inte stressa barnen då jag hade en önskan om att inte påverka dem negativt i detta 

skede. Det intressanta var att alla barn efter mina instruktioner förklarade att de ”inte kom på” 

något sådant tillfälle att rita om och denna trend fortsatte vidare intervju för intervju. Jag 

räknade med att genom teckningarna få fram information om barnens egen uppfattning om sitt 

inflytande på förskolan och fick därför tänka om redan i första intervjun. Genom att barnen inte 

kom på ett scenario att rita om så fick de efter en stund instruktionen att ”rita vad du vill”. I den 

första intervjun blev jag överrumplad av detta men i intervju nummer två gav jag samma 

instruktion till barnen, de svarade på liknande sätt att de inte visste vad de skulle rita och då gav 

jag även dessa barn instruktionen att ”rita vad du vill”. När barnens teckningar var näst intill 

färdiga inledde jag intervjun. Det gav ett positivt resultat och jag upplevde att barnen hade lätt 

för att svara på mina frågor samtidigt som de ritade.  

 

Genom att jag fick tänka om gällande teckningarnas betydelse för studien anser jag trots allt att 

de fyllde en viktig funktion som inledning av varje intervju och det medförde att barnen kunde 

rita samtidigt som de svarade på frågor från en vuxen som de inte kände så väl. Tecknandet 

gjorde att jag och barnen fick en stund för samtal om det som barnen ville prata om, utifrån 

deras teckningar eller om annat. När jag sedan började ställa intervjufrågor hade barnen kommit 

igång i samtal vilket gjorde att jag i fortsättningen använda tecknandet som ett verktyg 

(Hartman, 2004). Ett verktyg som, om än det fick en annan funktion än den ursprungliga tanken, 

hjälpte mig att komma närmare barnen och deras livsvärld, det var bara vid en intervju ett barn 

frågade: ”fröken, har du frågat färdigt nu...jag vill inte prata nå’ mer!” Tecknandet blev sedan 

en självklar och viktig väg för mig att knyta kontakt med barnen inför varje intervju och här 

kunde jag se klara kopplingar till von Wrights (2000) relationella perspektiv. Varje enskild 

stund av tecknande och samtal öppnade upp för att barnen skulle få lära känna mig och jag dem, 
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ur skapandet och samtalet växte det fram en trygghet inför den andre och vår kommunikation 

ledde fram till att skapa mening (von Wright, ibid).  

 

Intervjuns syfte var att komma nära barnens egen uppfattning om sin situation på förskolan och 

jag använde intervjun som en process för att nå förståelse om detta (Hartman, 2004). Genom 

att låta varje intervju ha sin gång där jag använde en slumpmässig följd på intervjufrågorna 

försökte jag följa barnen i deras berättelser och på detta sätt skapa ett samtal snarare än en 

intervju (Patel & Davidson, 2003). Genom vända mig till min egen förståelse för barnen blev 

mina kunskaper och insikter, tankar och känslor viktiga komponenter i mitt sökande efter 

barnens perspektiv; för att förstå tolkningsobjektet och detta berikade min analys (Patel & 

Davidson, ibid). I valet att göra kvalitativa intervjuer följde en frihet att se mönster mellan alla 

åtta barnintervjuer, att jämföra och tolka dessa och se likheter och olikheter samt skapa en 

förståelse för barnens upplevelser av inflytande (Trost, 1997). Beslutet att utföra kvalitativa 

intervjuer gav alltså en större frihet för mig som forskare att både använda mina transkriptioner 

samt studera barnens kroppsspråk i videoinspelningarna (Patel & Davison, 2003).  

 

Trots upprepade försök var det svårt för mig att få kontakt med förskolechefer vid olika 

upptagningsområde inom kommunen. Detta resulterade i att mitt urval dessvärre blev lite snävt 

på denna punkt. Resultatet av mina försök att samarbeta med två olika förskolechefer 

resulterade i att jag bedrev min forskning på två förskolor inom sammaupptagningsområde 

vilka dessutom har samma förskolechef. Idealet hade varit att ha två förskolor som inte låg 

under samma upptagningsområde och inte heller under samma förskolechef, i min kvalitativa 

studie anser jag dock att detta inte spelade en allt för avgörande roll för mitt resultat. 

 

Min ambition var att sprida intervjuerna över en bredd av olika könskonstellationer, detta blev 

inte som jag hade tänkt mig. Min tanke och verkligheten föll dock olika ut men jag anser, trots 

allt, att könskonstellationerna spelade liten roll i intervjuerna. Med stöd i studiens empiri menar 

jag, att jag, låtit alla barn i intervjuerna få tid och möjlighet att komma till tals (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012). De pedagoger som hjälpte mig att gruppera barnen inför 

intervjuerna, gav mig kloka förslag. Jag ansåg att det var viktigt för barnen i studien att få 

intervjuas tillsammans med ett annat barn som de kände sig trygg med, när de skulle intervjuas 

av en relativt okänd vuxen. Jag utförde åtta intervjuer där sexton barn deltog. Gällande huruvida 

åtta intervjuer är tillräckligt för att kunna fastställa ett tillförlitligt resultat för studien menar jag 

att det är tillförlitligt. Det är tillförlitligt i och med att jag utfört en kvalitativ studie vilken skapat 

möjligt för mig att gå in på djupet med intervjuerna, att komma nära barnens egen livsvärld och 

som givit mig stora möjligheter till tolkning. Samtidigt har jag även relaterat till tidigare, 

liknande, forskning som givit liknande resultat, vilket också ökar studiens tillförlitlighet. 

Merriam (1994) menar att forskaren borde lämna frågan om generaliserbarhet till dem som 

önskar använda resultatet till en liknande situation. Min förhoppning är att de pedagoger som 

läser denna studie intresserar sig för och känner igen delar i resultatet utifrån egna erfarenheter 

om verkligheten på förskolan och att de ser på studiens resultat med generaliserbarhet. 

 

6.2. Resultatdiskussion  
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I studiens inledning beskriver jag, utifrån en artikel i tidningen Förskolan (Björkman, 2007, 

januari), hur ett arbetslag efter att ha intervjuat femåringarna i sin barngrupp blivit varse om att 

inget av barnen kände att de fick göra sin röst hörd och bestämma på förskolan. Efter 

sammanställning av min studies resultat stod det klart för mig att barnen i denna studie 

förmedlade samma typ av känslor som barnen i den inledande artikeln. Inget barn menar att de 

bestämmer på förskolan, de känner inte att de blir lyssnade till av förskolans pedagoger och de 

vill vara med och bestämma om sådant som intresserar dem. En av de viktigaste saker barnen 

signalerade om i resultatet handlade om lekens betydelse för barnen och vikten av att den 

respekterades.  

 

I resultatet kom det tydligt fram hur barnen upplever det då de samtalar med pedagoger om vad 

de själva känner och vill. De beskrev en positiv känsla som också handlade om hur det känns 

då de får pedagogernas uppmärksamhet och blir lyssnade till. Barnen förmedlar känslor om att 

bli sedd och hörd, om att bli respekterad och accepterade för den de själva är och att deras 

åsikter är värda att lyssna till. Som jag beskrivit tidigare kan pedagoger i förskolan välja att se 

barnen på olika sätt. Att kunna lyssna till ett barn och ge barnet utrymme att uttrycka sig handlar 

om att, som vuxen och pedagog, anta olika förhållningssätt och se barnet utifrån olika 

perspektiv. Nordin-Hultman (2004) menar att man kan välja att se barnet och barngruppen som 

en enhet där man ser kollektivet som en självklarhet eller också kan man välja att se varje barn 

och dess unika identitet och förmågor. Genom att anta det senare perspektivet får barnet 

spelrum att förändras i relation till miljö och material (Nordin-Hultman, ibid). Om pedagogen 

samverkar och samtalar med barnet om barnets upplevelsevärld och har fokus på barnet som 

ett subjekt kan pedagogen få en inblick i barnets livsvärld och kan nå och anta ett barns 

perspektiv (Pramling Samuelsson et al., 2011).  

 

Barnen i studien förmedlade att de ser stora möjligheter då pedagoger lyssnar till dem, en 

möjlighet att bli hörd och framförallt en möjlighet att kunna göra saker som de själva vill och 

önskar. Att lyssna till ett barn och ge barnet utrymme att uttrycka sig handlar om, att som vuxen, 

kunna släppa på maktförhållandet mellan sig och barnet, det understryker Arnér och Tellgren 

(2006) och de menar att pedagogen istället ska fokusera på vad barnet förmedlar. Mellan ett 

barn och en vuxen råder alltid ett maktförhållande, det är viktigt att pedagoger arbetar aktivt för 

att jämna ut detta maktförhållandet, att försöka förstå barnet och att sträva efter att fånga barnets 

perspektiv (Arnér & Tellgren, ibid). För att kunna bli jämställda gäller det att pedagogen kan 

se barnet som ett subjekt; en värdefull och givande individ med egna rättigheter, detta handlar 

om att ha respekt för barnet och med denna respekt kommer också en önskan om att låta barnet 

bli sedd och hörd (Janzen, 2008). När jag jämför vad barnen i denna studie och barnen i Arnér 

& Tellgrens studie (2006) beskrivit finns det många likheter, bland annat att barnen inte känner 

sig hörda av pedagogerna på förskolan och att barnen upplever att pedagogerna sällan ställer 

frågar om deras åsikter och önskningar. De känslor och upplevelser som barnen beskrivit i 

studierna kan endast ändras genom att barnen får träffa pedagoger som engagerar sig i deras 

vardag och där själva verksamheten utgår från barns perspektiv (Arnér & Tellgren, ibid). Om 

barn känner ett bejakande från pedagogen; får respekt och visas intresse, blir det möjligt för 

barnet att få påverka på förskolan och blir då inspirerade av detta förtroende (Arnér, 2009). 
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Inflytande och delaktighet kan, som jag beskrivit ovan, endast ske genom ett fördjupat samtal 

mellan vuxen och barn. Utifrån studiens empiri stod det klart för mig att barnen ser att det är 

pedagogerna som bestämmer på förskolan och de förklarade för mig att detta bara är att 

acceptera. Samtidigt som barnen uttryckte dessa åsikter stod det klart för mig att barnen har en 

stark vilja att komma till tals. Vårt samhälle är uppbyggt kring en stark demokratisk ordning 

och för att barn ska växa upp och förstå värdet i vårt lands demokrati är det viktigt att barn får 

uppleva en demokratisk ordning redan i förskolan. Att få möta demokrati tidigt är viktigt, som 

bland annat Arnér (2006) beskriver, förskolan är en social mötesplats som ska forma och ge 

barnen verktyg att bli självständiga medborgare. Arnér (2009) menar att om barn ska kunna 

utvecklas i sina åsikter och tankar kring demokrati är det viktigt att barn möter pedagoger i 

förskolan som är intresserade av deras tankar och uttryck. 

 

Det inflytande som barnen skildrar i studiens empiri handlar om ett inflytande som sker inom 

leken och som sällan involverar pedagogerna. De ger en bild av att pedagoger inte ser 

möjligheter för att skapa inflytande tillsammans med barnen och att det inflytande som 

pedagogerna presenterar till stor del handlar om att göra val. Detta pedagogiska arbete som 

innebär att ge barn valmöjligheter sker regelbundet i förskolan känner barnen inte att dessa val 

innebär ett inflytande. Pedagoger måste vända på sin pedagogiska tanke och lyssna på barnen 

och vad de har att säga angående det som sker på väljstunder eller liknande situationer. För att 

kunna involvera barn och ge dem inflytande på förskolan krävs det att pedagogen har en klar 

blid av vad begreppen inflytande och delaktighet egentligen innebär och på vilket sätt inflytande 

och delaktighet kan skapas. Tidigare i studien har jag presenterat och förklarat skillnaden på 

uttrycken inflytande och delaktighet utifrån Arnér (2009) och Arnér (2006) och beskrivit att det 

är först när förskolans pedagoger förstår dessa begrepp som barnen på ett riktigt och fungerande 

sätt kan få tillgång till ett inflytande och bli delaktiga i förskolan. Inflytande kan endast ske 

genom att barnen blir lyssnade till och bekräftade av pedagogerna på förskolan och att barnen 

blir tagna på allvar (Ribaeus, 2009).  

 

Det är pedagogernas uppgift att skapa möjligheter för inflytande och delaktighet och de får sin 

grogrund genom öppna och fördjupade samtal med barnet/barngruppen (Arnér & Tellgren, 

2006). Dessa samtal är det som kan förena barnet och pedagogen, samtalet måste bygga på en 

öppen ömsesidig dialog där pedagogen utgår från ett genuint intresse för barnets tankar och 

dess initiativ (Emilson & Folkesson, 2006). Dessa samtal kan även ses i ljuset av von Wrights 

(2000) relationella perspektiv där den djupa inarbetade relationen som skapas mellan vuxen och 

barn på förskolan, är nyckeln till barnens inflytande. Barnen signalerar i studien att förskolans 

pedagoger inte kan veta vad barnen vill, tänker och känner om pedagogerna inte för en dialog 

med barnen. Om pedagogerna inte arbetar aktivt för relationen med barnen kan varken barn 

eller pedagog växa i den och visa varandra vem de är och vad som är viktigt för dem (von 

Wright, ibid). Genom att pedagogen skapar samtal med barn i förskolan kan det leda till en 

möjlighet för barn att få inflytande och bli delaktiga, samtidigt kan pedagogen använda 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) beskrivning av delaktighetsbegreppet och bruka 

stoffet i samtalen för att skapa innehåll och form för avdelningens planering.  
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Leken är det som barnen vill bestämma om, detta blev tydligt när jag analyserade studiens 

empiri, barnen vill bestämma om sådant som är ”nära” dem och de när en önskan om att bli 

lyssnade till i dessa frågor. Att få vara med och bestämma handlar om barns meningsskapande, 

och det handlar om det som sker då barnen känner att de blir involverade i händelser som sker 

inom förskolans ram (Arnér & Tellgren, 2006). Att bli involverad och tillfrågad i frågor som 

intresserar barnen leder alltså till barns meningsskapande, det är så de skapar mening i livet och 

de har rätt att vara med och ha åsikter om saker som rör dem själva (Janzen, 2008). En sak som 

intresserade mig från studiens resultat är barnens bestämda åsikter om att de inte vill vara med 

och bestämma om allt som pedagogerna bestämmer över, de vill helt enkelt inte ta ”vuxen-

beslut”. Barnen vill således inte bestämma om sådant som ligger utanför ramen för deras eget 

meningsskapande, men för att kunna släppa in barnen i olika beslutsfattanden i förskolan måste 

pedagogerna veta vad barn vill bestämma om och sedan öppna upp för barns inflytande (Arnér 

& Tellgren, 2006). Det handlar om att ha skapa ett intresse och en respekt för barnet och dess 

åsikter och tankar och det är pedagogernas skyldighet, att i förskolan, ge barnen möjlighet att 

utvecklas till goda medmänniskor som har en känsla för demokrati. Demokrati handlar om att 

bli sedd och hörd och respekterad samtidigt som det också handlar om att lära sig lyssna till och 

respekterar andra (Arnér, 2009). Det postmoderna perspektivet, som jag talat om i denna studie, 

innebär att vi skapat vår omvärld tillsammans, den skulle inte vara det den är om vi människor 

inte interagerar med varandra och ser barnet som en medkonstruktör av kunskap, identitet och 

kultur (Dahlberg et al., 2011). Om pedagoger antar ett postmodernt perspektiv, i sin syn på 

barnet, skulle det innebära att barnen i förskolan skulle känna att de vore lyssnade till och 

respekterade. Barnen skulle uppleva att deras tankar och åsikter vore värdefulla, om de 

pedagoger som arbetade med barnen i denna studie antagit ett postmodernt perspektiv skulle 

denna studie haft möjligheten att erhålla ett annat resultat. 

 

6.3. Slutsatser och implikationer 

Här presenteras hur studiens resultat står i förhållande till studiens forskningsfrågor. Dessutom 

ger jag en beskrivning om vad jag, utifrån detta arbete, tar med mig i mitt kommande yrkesliv 

samt hur undersökningar skulle kunna bedrivas i ämnet för att ta forskningen vidare. 

 

6.3.1. Hur upplever barnen sitt eget inflytande och sin egen delaktighet i sin vardag i förskolan? 

Barnen upplever, utifrån denna studie, att inflytande och delaktighet inte är någon stor del av 

vardagen på förskolan. De indikerar att pedagogerna inte ser möjligheter till inflytande och att 

de inte skapar tid till barns inflytande. 

 

6.3.2. Vad är barnens känsla av att bli sedda av förskolans pedagoger? 

De flesta barnen i studien visar och beskriver att det bästa de vet på förskolan, förutom att leka, 

är då de får interagera med förskolans pedagoger; då de är delaktiga i samtal och bli lyssnade 

till. Samtidigt som barnen känner detta beskriver de, att det tyvärr, inte finns så många stunder 

där de får känna pedagogernas uppmärksamhet gällande sina egna tankar och åsikter, de känner 

sig helt enkelt inte sedda eller bekräftade för dessa.  

 

6.3.3. Hur ser barnen på beslutsfattanden i förskolan? 
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Barnen menar att det är en obalans i beslutsfattandet på förskolan, de anser att det är 

pedagogerna som bestämmer och att det inte finns tillfällen för dem själva att påverka och 

bestämma. Tanken av att vara med och påverka driver barnen, de vill vara med och säga sitt 

om saker som gör dagen på förskolan intressant och meningsfull. De vill vara med och ta beslut, 

samtidigt som de inte är intresserade av att behöva bestämma om sådant som inte ligger i deras 

intresse, som att behöva ta ”vuxen-beslut” 

 

6.3.4. Implikationer - kommande yrkesroll  

Detta arbete har utmanat mina egna tankar och idéer samt gjort att jag har antagit nya perspektiv 

och synsätt vad gäller demokrati, inflytande och delaktighet. Forskningen har visat att samtalet 

är ett mäktigt verktyg som förskollärare bör använda tillsammans med barnen i förskolan, det 

är genom samtalet som vi lär känna varandra och skapar förtroende för varandra. En viktig del 

jag tar med mig i mitt kommande yrkesliv är respekten för människan, att ständigt påminna sig 

själv om att det som barnen känner, tycker och tänker har ett otroligt innehåll och är otroligt 

värdefullt att använda i verksamheten. Som förskollärare i förskolan får vi inte glömma att 

demokrati, inflytande och delaktighet inte kommer av sig själv för barnen, det ansvarar vi vuxna  

för. Det är vår uppgift att arbeta för att förskolans värdegrund upprätthålls och stimuleras. Hur 

ska barnen annars få lära om vad demokrati, inflytande och delaktighet innebär? Dessutom så 

ska vi jobba för att barnen ska känna att de blir sedda och lyssnade till, samt att barnen ska veta 

att det finns utrymme för dem att påverka och ha inflytande i förskolan.  

 

Studien har öppnat mina ögon för vad som är det viktigaste för barnen, nämligen deras önskan 

om att bli sedd och lyssnad till av pedagoger på förskolan. Barn vill bestämma om det som 

ligger dem nära och det som skapar betydelse och mening för dem. Barnen vill ha ett reellt 

inflytande där de får vara med och påverka i frågor som rör dem och deras vardag på förskolan. 

Ett reellt inflytande kan endast ske genom samtal, där pedagoger lyssnar på barn och använder 

sig av barnens tankar och idéer i verksamheten. Genom detta sker reella förändringar som 

öppnar upp för att barnen känner och ser att de får vara med och påverka i förskolan. 

 

6.3.5 Förslag – fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning tänker jag att det vore interssant att starta ett 

forskningsprojekt, en etnografisk studie, där man följer en förskola som arbetar aktivt med 

barns inflytande och exempelvis observerar pedagogers samtal med barn samt utför 

barnintervjuer. 
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BILAGA 1: Brev till barnens föräldrar 

 

Studie om barns delaktighet och inflytande i vardagen på förskolan 

 

Hej,  

Jag som ska genomföra denna studie heter Liv Landelius. 

Jag går 7:e och sista terminen på Förskollärarprogrammet vid LTU ht 2011/vt 2015 

Denna studie ingår i forskningen till min c-uppsats. 

 

Studie: 

Syftet med denna studie är att ta del av barns uppfattning av delaktighet och inflytande i 

förskolans vardag. 

Jag kommer låta grupper om två barn skapa varsin teckning som beskriver hur de har fått vara 

delaktiga på förskolan. Barnen intervjuas sedan tillsammans utifrån dess teckningar. För att inte 

behöva anteckna under intervjun kommer jag att SPELA IN intervjuerna med videokamera. 

Detta för att det ger mig frihet att hålla i intervjun och att lyssna och ta in barnens berättelser, 

samt för att jag ska kunna gå tillbaka och analysera materialet vid senare tillfällen. Vid 

eventuella citat från barnen kommer jag att använda figurerade namn. 

Mitt studiefokus är barn i åldrarna 4 och 5år, jag önskar att få arbeta med både flickor och 

pojkar. = 8st. barn/förskola, studien görs på två olika förskolor inom XXX Kommun. 

 

Deltagandet är frivilligt och alla inblandade GARANTERAS ANONYMITET samt att studien 

är sekretesskyddad. Om du gett mig ditt delgivande att ditt barn får delta i studien kan du när 

som helst AVBRYTA deltagandet! 

Varken barnens namn eller förskolan namn kommer förekomma i studien och när jag är färdig 

med denna uppsats kommer jag att RADERA alla intervjufilmer och material som kan kopplas 

till barnen och förskolan. 

 

Studien kommer att publiceras på internet, länkat från LTU. 

 

Barnets namn: ............................................................................................................................ 

 

Förälders namnteckning: ............................................................................................................ 

 

Datum för svar:                          (det är tyvärr bråttom att börja eftersom kursen bara är 10v) 

 

 

 

Författare: Liv Landelius 

 

 

 

 



 

BILAGA 2: Intervjumall – stöd för samtal 

1, Har du fått vara med och berätta och bestämma på förskolan? 

2, Berätta när?  

3, Hur kändes det då?  

4, Varför tror ni att ni inte har fått vara med och bestämma? 

5, Hur känns det att inte få vara med och bestämma på förskolan? 

6, Vet du om någon annan, någon av dina kompisar som har fått vara med och bestämma 

något på förskolan?  

7, När då?  

8, Vad hände då?  

9, Vad tycker du om att få berätta och vara med och bestämma?  

10, Hur känns det när någon vuxen frågar vad du tycker och vad du vill?  

11, Varför känns det? 

12, Hur känns det när man blir lyssnad på?  

13, Hur, på vilket sätt, skulle du vilja vara med och bestämma? 

14, Vad för något skulle du vilja vara med och bestämma om? 

15, Vad som helst!!! 

16, Om du fick vara fröken, vad skulle du bestämma då? 

 


