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Abstrakt  
Vår studie har som syfte att undersöka några förskolelärares syn på barns inflytande och dess 

betydelse för lärandet. Vi skapade en bild av hur pedagoger ser på begreppet inflytande och 

hur de väljer att tillämpa det i det pedagogiska arbetet med barnen. Vi anser att inflytande är 

en viktig del i barnets utveckling till att bli självständiga demokratiska medborgare. Vi har 

undersökt hur pedagogerna förhåller sig till inflytande och hur det kan vara sammankopplat 

till vilken barnsyn pedagogen besitter. Vi har valt att genomföra vår studie genom att tillämpa 

kvalitativa forskningsintervjuer för att få en större förståelse kring detta fenomen, där vi har 

intervjuat sex förskolelärare på två olika förskolor inom Luleå kommun. 

Studien har visat på att det finns tydliga mönster i hur pedagogerna arbetar med inflytande i 

barngruppen och gentemot det individuella barnet. Vi har även synliggjort att det finns 

begränsningar i arbetet med inflytande på både organisatoriska planet såväl som hos 

pedagogerna själva. De intervjuade pedagogerna anser att inflytande har en viktig del i barns 

lärande och det är den vuxnes förhållningssätt är betydande faktor i huruvida barnen får 

inflytande eller inte. 

 
Nyckelord: Inflytande, förskola, demokrati, barnsyn, lärande. 



 

Förord 
Vi vill tacka alla förskollärare som valde att delta i studien och gjorde den möjlig att 

genomföra. Tack vare dem fick vi nya tankar och insikter kring arbetet med barns inflytande 

och hur komplext begreppet är i arbetet med barn. Vi vill tacka vår hjälpsamma handledare 

Krister Hertting som på bästa möjliga sätt har stöttat oss och gett oss vägledande råd. Vi vill 

även tacka våra nära och kära som har stöttat oss hela vägen. 

 

 

Luleå den 20 december 2010 

 
Maria Fredriksson & Sandra Wallgren 
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1. Inledning 
Vi har valt att inrikta oss på barns inflytande i förskolan och hur det påverkar deras lärande. 

Under tidigare perioder av verksamhetsförlagd utbildning har vi sett olika tillvägagångssätt i 

hur pedagoger arbetar med barns inflytande. Vi har valt att fokusera oss på hur pedagoger 

förhåller sig till barns inflytande och hur dem tillämpar det i deras pedagogiska arbete 

tillsammans med barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att barns rätt att 

komma till tals och bli lyssnade till är en demokratisk rättighet och en pedagogisk 

utgångspunkt. Den vuxne måste kunna utgå från barnets perspektiv och tillämpa deras tankar 

och behov i det pedagogiska arbetet. 

 

I läroplanen för förskolan (1998) är barns inflytande starkt sammankopplat till demokrati. 

Barnen sociala utveckling ska stimuleras genom att den vuxne formar sin verksamhet efter 

barnets egna behov och intressen.  

 
Alla som arbetar i förskolan skall verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja 
att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och verka för att varje barns uppfattningar och 
åsikter respekteras (Lpfö 1998:11). 

 

Vi menar att det är viktigt att ha medvetenhet om barns inflytande i förskollärarollen. Vi anser 

att barn ska ha inflytande men har upplevt att det kan vara problematiskt eftersom det är 

vanligt att vi lägger olika innebörder i begreppet inflytande och hur vi tolkar läroplanen. Vi 

ville därför undersöka vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra för att kunna dra 

lärdom av det och använda det i praktiken då vi är färdigutbildade.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera och skapa en förståelse för hur pedagoger förhåller 

sig till barns inflytande och vilka faktorer som påverkar arbetet med inflytande. 

 

2.1 Frågeställningar 
- Vad innebär begreppet inflytande för pedagogerna? 

- Vilka begränsningar/möjligheter ser pedagogerna gällande barns inflytande? 

- Hur arbetar pedagogerna för att alla barn ska känna att de har inflytande? 

- Varför är inflytande viktigt för barns lärande? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt följer en redogörelse av det demokratiska uppdraget i förskolan och hur 

inflytande är en del i detta uppdrag och hur dem står i relation till varandra och lärandet.  

 

3.1 Det demokratiska uppdraget 
Skolverket (2000) menar på att värdegrundsarbetet, oavsett ålder på barnen, skall löpa som en 

röd tråd genom all verksamhet och att undervisningen därefter skall bedrivas i demokratiska 

former. Förskolan och skolan lyfts som de enda institutioner där barn av olika bakgrunder 

möts och har möjlighet att vara tillsammans. Skolverket menar att detta ger dessa institutioner 

en unik möjlighet att arbeta med demokrati och att det även är deras skyldighet att göra så. 

Enligt läroplanen för förskolan (1998) vilar verksamheten på en demokratisk grund. 

Verksamheten skall utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar. Därför 

kräver det att varje person som är verksam inom förskolan skall se till varje människas 

egenvärde och respektera den gemensamma miljön. Varje pedagogs uppdrag är att se till 

människolivets okränkbarhet, dess frihet och integritet, såväl som se till alla människors lika 

värde. 

 

Skolverket (2003) hänvisar till undersökningar som visar att barn som inte trivs i skolan 

upplever att det som sker i verksamheten är utanför deras kontroll och att de inte kan påverka 

beslut som rör dem själva. Barn lär sig flertalet grundläggande värderingar i informella 

lärmiljöer som i hemmet och bland vänner. Däremot saknas det grundläggande förståelse för 

de värderingar de står för. Värderingarna har inte fått personlig förankring då deras eget 

ställningstagande inte kopplas till deras erfarenheter. Reflektion är ett viktigt verktyg för att 

barnens ställningstagande inte skall bli lättpåverkande. Demokratiaspekten blir abstrakt om 

reflektion saknas och de blir oförmögna att ta egna beslut och hålla kvar vid dem. 

 

Det pedagogiska förhållningssättet präglar verksamhetens syn på individen. Förskolan skall 

främja att allas åsikter och rättigheter lyfts fram och bli synliggjorda i verksamheten. Den 

vuxne är en förebild och dess förhållningssätt påverkar barnets förståelse och respekt för de 

rättigheter och förpliktelser som ingår i det demokratiska samhälle som de i framtiden 

kommer vara en aktiv deltagare i. Förskolan skall vara en öppen arena för olika tänkesätt och 

alla barn skall få möjligheten att utgå från sina egna tankar och deras förutsättningar. På så 

sätt skall barnets tilltro till dess egen förmåga grundas och ges möjlighet till att växa. 

Verksamheten skall utgå från barnets intressen, nyfikenhet och lust att lära. Det skall finnas 

utrymme för barnet att aktivt göra egna val utefter deras egna intressen, fantasi och 

påhittighet. Grunden för den pedagogiska verksamheten skall baseras på barnets lust att ära, 

erfarenheter, behov och intressen. Pedagogens uppdrag är att se till barnets tankar och idéer 

för att skapa en mångfald i lärandet. (Läroplanen för förskolan, 1998) 

 
Barnet skall efter egen förmåga ta ansvar för egna handlingar och den gemensamma miljön. I 

Läroplanen för Förskolan (1998) står det att pedagogerna skall sträva efter att varje barn  

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sin tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

- utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö 

och  

- utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (s.11) 
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Vidare står det skrivet i Läroplanen för Förskolan (1998) att alla som är verksamma inom 

förskolan skall: 

- verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja  

att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och  

- verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. (s.11)  

 

3.2 Inflytande 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra tidigare forskning kring barns inflytande och 

delaktighet. Vad är inflytande och vilka faktorer påverkar barns inflytande och lärande? 

3.3 Tidigare forskning 
Selberg (1999) visar i sin avhandling ”Elevinflytande i lärandet” att begreppet inflytande 

saknar en tydlig definition om vad det egentligen innebär. Selberg tolkar begreppet inflytande 

som rätten att ha inflytande över sitt eget lärande. Selberg har i sin forskning kommit fram till 

att inflytande handlar om att pedagogerna ska ge barnet möjlighet att på ett konkret sätt 

påverka sin situation och därför krävs det att den vuxne utvecklar sin verksamhet efter barnets 

behov, intressen, erfarenheter och initiativ. Selberg ser i sin forskning en koppling mellan 

lärande och inflytande, där barn med större vana av medbestämmande i större utsträckning är 

kapabla till att göra egna medvetna val som gynnar deras lärande. Selberg menar på att hon i 

sin studie har kunnat se att det är möjligt att ge barnen ett stort inflytande och samtidigt 

fördjupa deras kunskaper. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver i en artikel i ”Pedagogisk forskning i 

Sverige” att inflytande kan ses som delaktighet. Vilket innebär att barnet är delaktig i både 

ord och handling. Barnet skall bli respekterat av den vuxne och det är den vuxnes uppgift att 

försöka tyda barnets meningsskapande. Författarna menar på att pedagoger ofta strävar efter 

att fånga barnens perspektiv men att det i slutändan sällan blir en pedagogisk fråga eftersom 

pedagogen saknar medel att analysera och ta till vara på barnens tankar och därför får barnen 

egentligen inte ett reellt inflytande. 

 

Att göra barn delaktiga i verksamheten är enligt Johansson (2003) ett sätt att ge barn 

inflytande. Det är pedagogens förhållningssätt till barnen som avgör huruvida ett inflytande 

blir möjligt. Johansson menar att det är genom inflytande vi lär barnen demokrati. 

I sin forskning kring barns delaktighet har Johansson sett tre olika former av förhållningssätt 

hos pedagoger i hur de ser till barns lärande och delaktighet; tilltro till barns förmåga, avvakta 

barns mognad och användningen av straff och belöning. Genom att ha en tilltro till barns egen 

förmåga tar man fasta på barns intentioner, gör barn delaktiga och får dem att reflektera över 

sig själva och sitt lärande. Om den vuxne däremot ser på barnet efter deras mognad så 

anpassar man verksamheten efter vad man själv anser att barnet är moget för. Det kan i sin tur 

leda till att barnen blir hämmade i sin utveckling och sitt lärande. Genom att använda sig av 

straff och belöning motiverar man barnet till att agera på ett visst sätt genom yttre motivation. 

Det finns inga ambitioner till att inta barnets perspektiv. Johansson menar på att den mest 

framträdande synen i hennes undersökning är att pedagogerna har en tilltro till barnens egen 

förmåga. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning visar att det finns en betydande faktor i vilket 

förhållningssätt pedagogen har till barns delaktighet och lärande. Pedagogens syn på lärande 

sätter sin prägel på hur hon väljer att bemöta barnens tankar och initiativ, vilket kräver en 

större eftertanke och reflektion kring begreppet inflytande. Det finns en delad syn där den 

vuxne bör ta till sig av barnens uppfattningar och upplevelser och hur de väljer att omvandla 
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det i praktiken. Det som blir avgörande i huruvida barnet har inflytande eller inte är beroende 

av den vuxnes tolkning av begreppet inflytande, barnssyn och syn på lärande. 

 

3.4 Barns inflytande i förskolan 

Den pedagogiska verksamhetens uppgift enligt Arnér (2009) är att utrusta barnen med de 

verktyg som de behöver för att leva och utvecklas i det demokratiska samhället. Inflytande 

blir då en viktig byggsten i att utveckla barn till demokratiska samhällsmedborgare. Arnér 

menar på att inflytande som begrepp inte är lika synliggjort i förskolan som det är inom 

skolans värld men kopplas och förekommer mest i former som; deltagande, 

självbestämmande, medbestämmande, delaktighet, inflytande och barns rätt. Arnér (2009) 

menar på att begreppet inflytande är något som det ställs många frågor kring. Inflytande kan 

både uppfattas som hotfullt och utvecklande i förskolans verksamhet. Att tolka 

inflytandebegreppets innebörd är situationsbundet och det byter form beroende på vilket 

sammanhang det ingår i. Begreppet inflytande bör förtydligas för såväl de vuxna som för 

barnen i förskolan, eftersom det är viktigt att barnen själv ska kunna tolka och förstå 

innebörden av inflytande och hur det påverkar deras lärande i verksamheten (Arnér, 2009).  

 

Johanessen och Sandvik (2009) lyfter hur diskussionerna kring begreppen inflytande och 

delaktighet har förts genom tiderna. De hävdar att i slutändan hamnar diskussionerna i frågan 

om vem som ska bestämma och att det står mellan att delta i gemenskapen alternativt vara 

utanför den. Författarna hävdar dock att det inte handlar om vem som ska bestämma då de 

talar om delaktighet och inflytande. Genom att ha inflytande och vara delaktig så ingår man i 

en gemenskap där det finns respekt mellan alla individer oavsett vilka åsikter som finns. Det 

är samspelet mellan människor som ligger i fokus. Vidare argumenterar de för att inflytande 

och delaktighet bör ses som en etisk praxis och att det handlar om val och inte 

majoritetsbeslut. Genom att se på delaktighet och inflytande ur ett sådant perspektiv ställs vi 

inför både utmaningar och möjligheter. Delaktighet bör enligt författarna ses som ett etiskt 

möte mellan de som är verksamma inom förskolan, så som både mellan barn och vuxna.  

 

Arnér (2009) menar på att inflytande handlar om att de vuxna måste ge barnet möjlighet att på 

ett konkret sätt påverka sin situation och därför krävs det att den vuxne utvecklar sin 

verksamhet efter barnets behov, intressen, erfarenheter och initiativ. 

 
Fokus här handlar om att barns inflytande och initiativ i förhållande till lärarnas planerade 
verksamhet i förskolan. Det kan också beskrivas som att ge barn röst eftersom lärare i förskolan 
i egenskap av att vara vuxna har makt att välja om barns röster ska vara hörda och respekteras 
eller inte (Arnér 2009:14). 

 

I och med detta menar Arnér att det är viktigt att pedagogen visar på hur man kan bjuda in 

barnen på ett lustfyllt och inspirerande sätt som gör att dem ges utrymme till att ta egna 

initiativ. För att få fatt i barnens tankar och intressen är det därför angeläget att observera och 

kritiskt förhålla sig i det pedagogiska arbetet för att kunna synliggöra det ”dolda” som inte 

anses som en självklarhet. I samverkan med läroplan för förskolan (1998) menar Arnér att 

verksamheten måste sträva efter att utgöra en social arena som utvecklar barnen till 

självständiga individer som kan påverka, ta beslut och skapa goda relationer till barn så väl 

som till vuxna. Därpå är det angeläget att barn i förskolan får ett reellt inflytande i den dagliga 

verksamheten, där pedagogerna arbetar ur barnens perspektiv, skapar en tillåtande miljö och 

låter dem komma till tals. 
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Trondman (2003) lyfter vikten av att den vuxne har ett ansvar att utforma en miljö eller forum 

som öppnar upp för tillhörighet och inflytande. Delaktighet är enligt Trondman inte något 

man är från början utan något som man blir. Den vuxne måste skapa mötesplatser där goda 

relationer utvecklas och där alla blir bekräftade. Det finns ett vuxenansvar där den vuxne är 

ansvarig för att utforma en verksamhet som möter alla med respekt och där alla blir delaktiga. 

Den vuxne ska arbeta för barnen och ge dem medel för att kunna ha kontroll över sin egen 

situation. Trondman lyfter också att det måste finnas gränssättning men att den inte ska vara 

generell utan utgå från individen och den rådande situationen. 

3.5 Barnsyn 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) ser kopplingen mellan människosyn och barnsyn. 

På vilket sätt pedagogen förhåller sig till barnet är nära sammankopplat till det synsättet man 

har till barn och dess lärande. Johansson (2003) visar i tidigare forskning att det framkommer 

tre olika förhållningssätt som speglar barnsynen; Barn ses som medmänniskor, vuxna vet 

bättre eller att barn är irrationella. Med ett förhållningssätt där pedagogen ser på barnet som 

en medmänniska menar Johansson att pedagogen skall utgå från barnets erfarenhet och 

livsvärld. Det finns en vilja att försöka förstå och se ur barnens perspektiv. Den vuxne har ett 

förhållningssätt som visar att allas åsikter är lika viktiga genom att göra alla barns röster 

hörda. Barnet uppmuntras till att vara delaktig i beslut som rör dem själva. Det krävs att den 

vuxne vågar släppa kontrollen och vara lyhörd inför barnens tankar. När den vuxne har ett 

förhållningssätt att den vuxne vet bättre går det tvärtemot förhållningssättet att barn är 

medmänniskor. Barnet ses som inkompetent och inte i stånd att ta egna beslut som rör dem 

själva. Den vuxne intar ett ovanifrånperspektiv där det är den vuxne som besitter kunskapen 

och barnet ses som en mottagare. Den vuxne styr verksamheten och barnen får välja utifrån 

den vuxnes alternativ. I detta förhållningssätt finns mentaliteten att vissa saker måste barn helt 

enkelt lära sig. Exempelvis att äta upp allt på tallriken, klara motgångar och följa det andra 

bestämt. Kort sagt så tvingas barnet att anpassa sig efter en struktur som dem vuxna bestämt. 

Att inneha ett förhållningssätt där barn ses som irrationella innebär att pedagogen ser på 

barnens handlingar ur ett negativt perspektiv. Pedagogen jobbar till största del med att 

begränsa barnen från att göra vad pedagogen anser vara fel och lägger ingen ambition i att 

försöka förstå eller uppmuntra barnets tankar och idéer (Johansson, 2003). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har i tidigare studier sett att vuxna i allt större 

utsträckning försöker inta barns perspektiv och tolka deras tankar. Pedagogens sätt att förhålla 

sig till barnet, är enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) nära sammankopplat till det 

synsättet man har till barn och dess lärande.  Författarna menar på att pedagogen måste förstå 

att varje barns erfarenhet och förståelse för sin livsvärld skiljer sig från individ till individ, 

såväl som barnets förutsättningar. I den pedagogiska rollen anser författarna att det är 

betydande om barnen själva får uttrycka sina tankar och frågeställningar. På så sätt får barnen 

ett större inflytande över sitt eget lärande och ett större självförtroende. Ökat självförtroende 

säger Pramling Samuelsson och Mårdsjö är ett viktigt element i barnets fortsatta 

inlärningsprocess. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter vikten av att den vuxne måste kunna ta 

barnets perspektiv för att det ska finnas förutsättningar till delaktighet. Den vuxne skall se på 

barnet som en egen individ i sin kultur och försöka förstå hur barnet ser på sin omvärld. Att ta 

barnet på allvar, försöka förstå och göra dem delaktiga är viktiga förutsättningar för att barnet 

ska känna sig delaktig och kunna utöva ett reellt inflytande. Pramling Samuelsson och 

Mårdsjö (1997) anser att en viktig pusselbit i barnets lärande är pedagogens förhållningssätt 

gentemot barnets egna initiativ och intentioner. Författarna lyfter vikten av att pedagogen bör 
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inta ett aktivt lyssnande och uppmuntra barnet att samtala och förklara om sina uppfattningar, 

på så sätt kan barnen uppleva sig viktiga och betrodda i det dem framför.  

Pedagogen måste utgå från barnens livsvärld för att barnet ska kunna utvecklas vidare i det 

livslånga lärandet. Barn blir engagerade om man är lyhörd som pedagog och tillåter barnen att 

komma till tals och därmed vara delaktiga i sitt eget lärande (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2007). Johanessen och Sandvik (2009) menar på att barnet måste ses som 

ett subjekt, vilket innebär att man ser på barnet som en aktör i sitt eget liv där barnet själv bäst 

känner till sin egen upplevelse.  

 

Doverborg och Pramling (1995) lyfter deras syn på barnets erfarenhetsvärld på så sätt att den 

vuxne i förskolans verksamhet många gånger förbiser det barnet upplever.  Barn och vuxna 

har olika tillvägagångssätt att uppfatta och bemöta sin omvärld och det förgivettagna och det 

kräver en större granskning och reflektion från pedagogens sida. För att förstå barn krävs det 

mer av en pedagog än att bara lyssna och låta barnen bestämma, det krävs att den vuxne kan 

tyda barns agerande och våga sätta tillit till barnet och dess egna förmågor. Barns tankar 

måste tillämpas i pedagogiken genom att fånga upp och lyfta det barnen visar intresse för. 

”Att enbart intervjua barn och lyssna på vad de har att säga gör inte barn delaktiga utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003:79) 

 

Doverborg och Pramling (1995) menar att lärare inom skolan och förskolan ofta tar förgivet 

vilka kunskaper och vilket lärande barnen ska inta. Därför anser dem att det är betydande att 

pedagogen kan byta perspektiv för att lägga fokus på vad barnet erfar och upplever. Det 

kräver att den vuxne måste försöka skifta perspektiv och arbeta mot den lärandes perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) säger att detta förhållningssätt fordrar kontinuerligt 

kritiskt tänk och reflektion från pedagogens sida för att man i största mån ska kunna bemöta 

barnet i dess sökande på ny kunskap. ”För läraren innebär detta både att hon har ett ansvar för 

vad det är hon vill göra barn medvetna om och hur hennes eget förhållningssätt påverkar 

lärandet” (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997:14). 

 

Sammanfattningsvis säger samtliga författare att inflytande handlar om den vuxnes 

förhållningssätt och vilken barnsyn denne besitter. Det handlar i grund och botten om att den 

vuxne måste inta barnets perspektiv och utgå från detta då verksamheten skall utformas. Det 

handlar inte endast om att lyssna till barnen utan också om att kunna ha kunskapen om hur 

man implementerar barnens tankar och viljor i verksamheten. Vilken barnsyn och 

människosyn pedagogen besitter avspeglar sig i hur pedagogen ser på inflytande och hur det 

synliggörs i verksamheten. Inflytande och demokrati är starkt sammankopplade. Inflytande är 

en del av det demokratiska arbetet i förskolan och skolan och det är den vuxnes skyldighet att 

bedriva verksamheten utifrån demokratiska former.  

 
3.6 Sociokulturella teorier 
Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt lärandeperspektiv när vi har utfört vår studie kring 

barns inflytande. Vi ser en stark koppling mellan detta perspektiv och inflytande eftersom 

inflytande i stort handlar om ett demokratiskt arbete som sker i samspel med andra människor. 

 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij är den som står till grunden för det sociokulturella 

perspektivet. Det är både en teori om barnets kognitiva utveckling och en teori om hur kultur 

och omvärld integreras i barnet. Smidt (2010) som utgått från Vygotskijs teori, menar på att 

barnet ingår i ett socialt sammanhang redan från födseln där språket och kulturen spelar en 

betydande roll.  Författaren menar på att kulturens roll kommer till uttryck i bland annat 

språket som enligt Vygotskij inte bara är ett kulturellt redskap för kommunikation utan även 
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för att utveckla ett tänkande och medvetande hos individen. Smidt anser att den 

sociokulturella teorin skiljer sig från andra teorier eftersom man ser lärandet som en process  

där vi är bundna till den kulturen som vi växer upp i. 

 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv finner vi barnet i centrum, där det är 

medskapare av sin kultur och lärande som den deltar i. Med detta menas att barnet befinner 

sig i en social kontext där det lär sig och lär in genom ett samspel med andra barn och vuxna. 

Lärandet sker i sociala sammanhang, tillsammans med en eller fler individer, där kunskapen 

förmedlas genom fysiska och symboliska artefakter, vilket kan exempelvis uppstå genom 

skrift, talspråk eller musik (Dysthe, 2003).  

 
Vi bär alltid i varje situation med oss vår tillhörighet till ett specifikt samhälle med dess 

historiska och kulturella traditioner, tillhörighet till en speciell familj och vänkrets med sina 
värderingar och normer. (Dysthe, 2003:326) 

 

Inom den sociokulturella teorin finns en syn att lärande sker på två plan. Först på det sociala 

planet, genom kommunikation tillsammans med andra människor och sedan fortgår det till att 

bli ett inre lärande. Språket och kommunikationen är fundamentalt inom de sociokulturella 

teorierna. Lärande sker tillsammans med andra faktorer som omgivning, det sociala 

sammanhanget och symboliska artefakter påverkar hur vilket lärande som är möjligt. (ibid.).  

 

Genom samarbete konstrueras kunskapen både socialt och historiskt. Det sociala samspelet är 

utgångspunkten för lärande och utveckling och fungerar inte endast som en ram. Motivationen 

kommer, enligt det sociokulturella perspektivet, både från samhället och från kulturens 

förväntningar på människan. Men också skolan och dess lärmiljö bidrar till huruvida 

motivation till lärande uppstår. Viljan kommer ifall människan känner en meningsfullhet i det 

denne företar sig. Med ett sociokulturellt perspektiv öppnas dörrar för att kunna förstå barnet 

på ett djupare plan, hitta det som barnet känner meningsfullhet i. (Dysthe, 2003) 

 

Hundeide (2006) visar på hur valet av perspektiv påverkar vår syn på barnet. Istället för att 

alltid döma och mäta barnet efter de normer och värden som vi själva besitter måste vi se 

bakom alla de faktorerna och försöka förstå varför ett barn gör eller säger något. Bilden av 

barnets kunskaper och tankar kan aldrig komma till sin rätt om de inte ställs i perspektiv till 

dess livsvärld. Hundeide menar på att man måste se till varje individs erfarenhetsvärld och 

försöka förstå den utifrån barnets sociokulturella landskap. Smidt (2010) lyfter också att vi 

inte ska se barnet som ett oskrivet blad utan menar att den vuxne måste sätta sig in barnets 

livsvärld, vilka uppleveser och erfarenheter barnet sitter på. Genom dialog menar Smidt att ett 

aktivt lärande kan ske. Genom dialogen tillsammans med barnen finns möjligheten att få få 

insyn i deras livsvärld och hur de uppfattar saker och ting. Inom den sociokulturella teorin ska 

den vuxne låta barnet medverka och integrera, Smidt menar på att barnet har en förmåga att 

styra sitt eget lärande och därmed bör pedagogen ta hänsyn till barnets intressen och behov.  

Författaren menar på att barnet, pedagogen och omvärlden ska tillsammans sammansmältas 

för att det ska ske ett aktivt lärande (Figur 1).  
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Figur 1. 

 

 

Smidt säger att dela något med en annan individ ger det barnet en större möjlighet till att ta ett 

steg närmare att ingå i en gemensam kultur. För att det ska uppstå en kommunikation mellan 

dessa parter är det viktigaste redskapet språket för att integrera med omgivningen. Redskapet 

är ett kulturellt medel som uppstår i mötet bland människor. För att hantera tänkande och 

problemlösning behöver människan kulturella redskap. Exempelvis språk, räknesätt, text, 

konst och kartor. Inom det sociokulturella perspektivet är det grundläggande 

utgångspunkterna att se till barnet, samspelen och pedagogens roll att ta reda på om barnet 

och dess livsvärld. Därför krävs det att den vuxne är lyhörd inför barnet och dess erfarenheter 

och upplevelser, det vill säga vilka kulturella redskap barnet nyttjar, vilka personer som barnet 

väljer att samspela med såväl som vad barnet tycker om och inte tycker om. Det är då en 

kultur skapas som barnet kan lära sig i och utvecklas. Det viktiga är att barnet själv aktivt 

integrerar i den. (Smidt, 2010) 

 
Lärandet är en resa som börjar med att barnet försöker förstå världen och föremålen och 
människorna där. Under detta utforskande möter det andra människor som vanligen är 
kunnigare än det själv och således erbjuder modeller, språk eller andra kulturella redskap som 

hjälper barnet. (Smidt 2010:111) 

 

För att kunna utveckla barns lärande menar Smidt (2010) att det är viktigt att vi utmanar dem 

tidigt så att de får lära sig att möta olika föremål, svårigheter, situationer och uppgifter. Barnet 

skall därför få ingå i aktiviteter som genomförs med tydliga syften. Barnet måste använda sina 

sinnen eller andra medel för att utveckla en större medvetenhet. Det är också viktigt att 

samspela med andra människor, barn såväl som vuxna samt att ha tillgång till kulturella 

redskap som gör att barnet kan integrera med andra.  I den pedagogiska rollen är det gynnsamt 

att föra en dialog och uppmuntra varje barn till att våga fråga, fundera och främst ta barnens 

tankar på allvar. Säljö (2000) beskriver att det är via kommunikation de sociokulturella 

resurserna skapas och att det också är genom kommunikation som de förs vidare.  

 

Hundeide (2006) menar på att det är viktigt, ur ett sociokulturellt perspektiv, att vi som vuxna 

måste se till vårt förhållningssätt där vi kan välja att tolka barnens uppfattningar och 

upplevelser utifrån två skilda tolkningsstrategier, tolkande ansats och tolkande perspektiv.  

Utifrån en tolkande ansats kan barnet bli placerat i en negativ betingning om den missförstår 

en fråga eller samtalet, eftersom individen utgår från sin vardagliga konkreta tolkningsram på 

grund av att den inte ha tilltagit sig den logiska förmågan. Risken med denna strategi är att 

barnet ses med brister istället för att man ser till hur barnet tolkade situationen, vilket utgör 

grunden för den andra tolkningsstrategin.  
 

 

Pedagogen 

 

Barnet 

 

Omvärlden 
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Utifrån ett tolkande perspektiv bör man med andra ord försöka sätta sig in i barnets värld och 
försöka utröna hur det uppfattat situationen, uppgiften eller frågan innan man tillskriver barnet 
bristande förmågor. (Hundheide, 2003:171) 
 

Det Hundeide framför är att denna tolkningsstrategi bygger på att man vill ta reda på vad de 

bakomliggande faktorerna kan vara som utgjorde svaret eller den handlingen barnet svarade 

med. Beroende på vilken kultur och livsvillkor individen bär med sig, så deltar eller betraktar 

den situationen utifrån vad den har inlärt och vad den befinner sig i dagligen. 

 

  



11 
 

4. Metod 
Detta avsnitt har för avsikt att redogöra för hur vi gått tillväga med vår undersökning. Nedan 

redogör vi val av metod för vår undersökning, urvalet av intervjupersoner och 

undersökningsmetod. Vi redogör även de etiska överväganden vi haft och hur vi bearbetat 

intervjuerna.  

4.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 
För att få svar på vårt syfte med studien valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

förskollärare på två olika förskolor. En kvalitativ forskningsintervju är strukturerad på samma 

sätt som ett vardagligt samtal förutom att den ses som professionell eftersom den har en annan 

utgångspunkt och riktning såväl som en annan frågeteknik (Kvale, 1997). Med kvalitativa 

forskningsintervjuer kan man upptäcka och identifiera egenskaper så som strukturer i ett 

fenomen där intervjuaren får en djupare förståelse för den intervjuades livsvärld och 

uppfattningar (Kvale, 1997). Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering som ger 

intervjuobjektet ett större utrymme för att svara på frågor med egna formuleringar och egna 

ord (Patel & Davidson, 2003). 

 

Denna form av undersökningsmetod passar vårt syfte väl eftersom man i den kvalitativa 

forskningsintervjun vill få fram specifika situationer och handlingar. Det kräver att den som 

intervjuar inte ställer allmänna frågor utan begär mer omfattande skildringar om de specifika 

situationerna. Denna typ av intervju försöker se till både den faktabaserade informationen 

såväl som till erfarenheterna och upplevelserna som den intervjuade bär med sig. Kvale 

(1997) menar att det är viktigt i en kvalitativ intervju att lyssna till det som är direkt uttalat 

och innebörderna såväl som att lyssna till budskapet som finns mellan raderna. Att vara 

uppmärksam på det som sägs mellan raderna menar Kvale ger intervjuaren en chans att under 

intervjutillfället få sin tolkning bekräftad eller tydliggjord istället för att vid 

sammanställningen behöva göra en egen tolkning av svaren. Vi ville få fatt i den intervjuades 

uppfattningar och erfarenheter som Kvale säger kan vara både motsägelsefulla och 

mångtydiga. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale en passande metod för detta eftersom man 

inte fokuserar på det kvantitativa och entydiga. 

4.2 Urval 
När vi gjorde vårt urval av intervjupersoner utgick vi från vad Trost (2010) kallar för ett 

bekvämlighetsurval. Det är en vanlig och bekväm metod där man väljer ut intervjupersoner i 

sin omgivning som man tror kommer passa till intervjustudien. De intervjupersoner vi valde 

var förskollärare vi känner sedan tidigare via jobb och verksamhetsförlagd utbildning. Vi 

valde också utifrån deras ålder och hur länge dem varit verksamma inom förskolan för att 

kunna se om det fanns skillnader och likheter i deras tänk kring vårt syfte. Vi valde att 

samtala tillsammans med sex olika förskollärare. Vid en kvalitativ intervjustudie menar Trots 

på att man skall begränsa sig i antalet och att ganska få intervjuer är att föredra. Med för 

många intervjuer blir materialet svårt att hantera och det är svårt att skapa sig en överblick 

och viktiga detaljer kan falla i skymundan. Därför menar Trost att några få men välgjorda 

intervjuer är mer betydelsefulla än flera intervjuer som är mindra bra utförda. Vid olika 

undersökningar skall kvalitén i intervjun tillsammans med etiken prioriteras. 

Vid en kvalitativ intervju är det från början inte bestämt vilka frågor som kommer vara av en 

betydande roll. Den som intervjuar måste utveckla sina frågor under samtalets gång och 

anpassar sig efter situationen. (Svensson & Starrin, 1996)  

4.3 Etiska överväganden 
Vid all forskning är det ytterst viktigt att aldrig tumma på etiken Vi informerade dem berörda 

personerna om att vi hade tystnadsplikt och att deras svar inte skulle kunna kopplas till dem 
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personligen. Tystnadsplikt och konfidentialitet är viktiga aspekter då man genomför en 

intervju. Patel och Davidson (2003) beskriver skillnaden mellan anonymitet och 

konfidentialitet. En intervju som är anonym går inte att spåra till den intervjuade, namn, ålder 

och andra faktorer som kan avslöja personen tas inte med. En konfidentiell intervju innebär att 

vi vet vem intervjupersonen är men att dess uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och 

inte kommer utelämnas till en tredje part. Den intervjuade och dess integritet är viktigt att 

respektera och innan intervjutillfället är det viktigt att låta personen man intervjuar veta vad 

som kommer att tas upp under intervjun, vilken sekretess som råder och att den som blir 

intervjuad när som helst har rätt att avbryta intervjun. (Trost 2010). 

4.4 Genomförande 
Innan man ska genomföra en intervju säger Kvale (1997) att den intervjuade bör få en 

bakgrund till intervjun och även får veta syftet med hela undersökningen. Den första stunden i 

en intervju har en avgörande betydelse, eftersom det är här intervjupersonen känner av hur 

pass fritt hon eller han kan uttrycka sig kring sina upplevelser och erfarenheter. Intervjuaren 

bör vara uppmärksam till sitt förhållningssätt som de intar och därför krävs det en god 

kontrast av att lyssna aktivt, visa intresse och respektera det som sägs men det krävs också att 

man håller tydliga ramar kring vad man vill få fram i intervjun så det inte blir ”spretigt”. 

 

Vi började med att ta kontakt med förskollärare på två olika förskolor. Första kontakten 

skedde både genom telefon och genom personliga besök på förskolan. Vi berättade för de 

utvalda vilket syfte vi hade med vår undersökning och hur deras svar skulle hjälpa oss. Vi var 

dessutom noga med att informera intervjupersonerna att deras svar kommer behandlas 

konfidentiellt och att vi har tystnadsplikt. Vi började intervjuerna med att gå igenom de frågor 

som vi skulle ta upp. På så sätt skapade vi en ram för intervjun och den intervjuade blev mer 

förberedd på vad som skulle avhandlas. Kvale (1997) visar på att det är viktigt att planera en 

forskningsintervju grundligt och informera samtliga parter som ska delta vad frågorna handlar 

om och kring den sekretessen som finns, beroende på hur man väljer att strukturera upp denna 

forskningsmetod. Det är också betydande att visa intervjupersonerna varför man utför 

intervjuerna och talar om vad som händer med resultatet som man får från studien. 

 

Vi genomförde max två intervjuer per dag eftersom Kvale menar att det kan vara 

betydelsefullt att ägna en stund till reflektion efter varje genomförd intervju, för att kunna se 

till de nya kunskaperna och vilka frågor som har gett störst resultat. För att få fatt i den 

informationen som kom fram ”mellan raderna” är det därför angeläget att man inte stressar 

mellan varje intervju utan att varje samtal får en viktig del och innebörd i den metod som man 

har valt att använda sig av i forskningen. 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Vi använde oss av papper, penna och ljudupptagning via en diktafon. Vi valde denna metod 

eftersom vi ville kunna få en känsla av samtal vid intervjun och inte behöva göra avbrott för 

att anteckna. Patel och Davidson (2003) säger att vid utförandet av ljudinspelade intervjuer 

kräver det intervjupersonens tillåtande. Att använda sig av denna metod menar Patel & 

Davidsson är positivt eftersom man då får med de exakta svaren från intervjupersonen. 

Nackdelen med att utföra ljudupptagning är att det kräver ett stort efterarbete eftersom att 

intervjuerna sedan skall omvandlas till utskrifter. Generellt säger författarna att en timmes 

intervju kräver cirka tre till fyra timmars efterarbete. Vidare menar Patel och Davidson att 

bandspelaren i sig kan vara en nackdel eftersom människor kan känna sig obekväma av att bli 

inspelade och att det är först då bandspelaren är avslagen som dem genuint ärliga svaren 

kommer fram. 
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4.6 Databearbetning, analys och tolkningsmetod 
Efter att vi hade gjort klart våra intervjuer så valde vi att överföra dessa från muntlig till 

skriftlig form. Kvale (1997) säger att det inte finns någon direkt sann omvandling av 

inspelade intervjuer som har blivit utskrifter utan författaren ser det mer ut en konstruktiv 

fråga: ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?” (Kvale 1997:152). I 

arbetet med att skriva ner intervjuer från en inspelning krävs det noggranna återgivningar för 

att man ska kunna utföra en rättvis språklig analys. Om vi kan återge en bild av vilken 

sinnesstämning personen hade under intervjun så kan detta i sin tur förmedla en tydligare bild 

för läsaren. Kvale säger att en utskrift av det levda samtalet är en förvandling av en 

berättarform, en muntlig diskurs som övergår till en skriftlig diskurs. Problemet som kan 

uppstå när man bearbetar intervjuer och omvandlar dem till texter är att de blir öppen för 

tolkning beroende på sammanhanget. ”En intervju äger rum i ett sammanhang, vars rumsliga, 

tidsliga och sociala dimensioner framträder för de deltagande men inte för läsaren av 

utskriften” (Kvale 1997:153). Skillnaden mellan skrivna intervjuer och till exempel romaner 

är att i intervjuerna kan man inte redogöra den omedelbara bakgrunden till samtalets 

uppkomst såväl som den informationen som framkommer ”mellan raderna”. 

 

Kvale visar på att utskriften är avtemporaliserad, vilket han menar på betyder att det är ett 

verklighetstroget pågående samtal som man fryser in i en text. Kvale beskriver det på följande 

sätt ”Orden i samtalet, som flyter fram som stegen i en improviserad dans, fixeras i statiska 

skrivna ord, färdiga för upprepad offentlig granskning” (Kvale, 1997:153). I en konversation 

får vi vanligen en direkt tillgång till den innebörden som motparten delger i de olika 

sammanhangen som lyfts i samtalet. Däremot vid analysen av samtalet när det är inspelat 

finns det ”en dunkel skärm” mellan intervjuaren och den aktuella situationen. Detta beror på 

att uppmärksamheten byter riktning till det formella och den ”levda” meningen i samtalet får 

stå i bakgrunden. Man kan se utskriften som ett slags huvudsaklig verbal fakta för en 

undersökning snarare än en skrift för att återuppliva det intervjupersonens personliga prägel 

och samspel med intervjuaren i den levda intervjun. Utskriften bygger i stor omfattning på 

omgivningens fria tolkning, vilket ofta glöms bort i analysen, där utskriften ska betraktas som 

en stadig grund för en mer utvecklad kartläggning. Att skriva ut texter från inspelade samtal 

kräver mycket av den som ska utföra det och författaren menar därför att det inte finns  några 

standardlösningar till hur man bäst utför detta.  

 

Vi har genomfört analysen enligt Kvales (1997) beskrivning av hur en analys kan utföras. 

Kvale menar att analysen kan genomföras i sex steg. Vi valde att använda oss av de fyra 

första stegen i Kvales analysmodell. De tre första stegen synliggjordes i intervjun där vi fick 

fatt i intervjupersonens livsvärld, intervjupersonens egna upptäckter och där vi i vår roll som 

intervjuare tolkar det som uttalas. Därefter gick vi vidare i det fjärde steget där vi tolkar den 

utskrivna intervjun. Vi gjorde en kartläggning av materialet, vi tog ut det vi ansåg vara mest 

betydande för vår studie och utelämnade det vi inte ansåg vara nödvändigt. Kvale (1997) 

menar på att man ska eliminera sådant som inte har betydelse för studiens syfte för att få fram 

det väsentliga i undersökningen. De två sista stegen i Kvales analysmodell har vi inte använt 

oss av, där författaren menar att i det femte steget kan forskaren utföra ytterligare en intervju 

där intervjupersonen får möjlighet att tolka forskarens tolkningar såväl som få möjligheten att 

utveckla sina egna uttalanden. I det sjätte steget kan vi se den kvalitativa forskningsintervjun 

som en slags terapeutisk intervju där Kvale menar att intervjupersonen använder sina nyfunna 

insikter och handla efter dessa i ett syfte i att kunna förändra. Kontentan av det sjätte steget 

handlar i stort om att utvidga beskrivningen och tolkningen av de uppkomna svaren för att 

sedan omvandla dessa till ett handlande. Dock hade det varit intressant för studien om vi hade 
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kunnat fullfölja alla stegen och få en chans till en andra intervju för att se hur intervjusvaren 

eventuellt hade kunnat ändra form. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra intervjuer som vi har genomfört tillsammans med 

sex förskollärare med syfte till att synliggöra förskollärares tankar kring barns inflytande och 

delaktighet. Resultatet bygger på den empiriska studie som vi genomfört genom att använda 

oss av intervjuer på två olika förskolor. Vi kommer att presentera resultatet i form av olika 

teman som vi sett i vår analys av materialet. Förskollärarna går under benämningarna Anna, 

Berit, Cecilia, Doris, Eva och Frida. 

5.1 Barns intresse som inflytande. 
I intervjuerna med pedagogerna kan vi se olika mönster i hur pedagogerna förhåller sig till 

begreppet inflytande. Pedagogerna Anna och Berit nämner inflytande som en process där 

pedagogen spinner vidare på barnens tankar och idéer. Inflytande betyder för dessa två 

pedagoger att man utgår från barnens intressen för att ett lärande skall kunna vara möjligt.  

 
Jag tror att inflytande viktigt, om de inte har inflytande så är de inte medvetna om hur de själva 
kan lära sig. Det är viktigt att de får vara med o bestämma till en viss del och vara engagerade. 
För att de ska vara roligt. (Berit) 

 

Ett annat mönster som kommer fram är att pedagogerna menar på att inflytande för dem 

handlar om demokrati, om att bli lyssnad till och att få respekt från både vuxna och barn. Dem 

lyfter att inflytande är starkt sammankopplat till värdegrunden. Cecilia nämner vikten av 

pedagogens människosyn och hur denna påverkar hur man ser på inflytande. 

 
 För mig handlar det om vilken människosyn jag har, det avspeglas i hur jag jobbar med barns 
inflytande och vad det betyder för mig. (Cecilia) 

 

Doris och Eva som jobbar på samma förskoleavdelning vill gärna definiera inflytande som att 

samtala tillsammans med barnen. De ser samtalet som ett ytterst viktigt redskap för att kunna 

skapa inflytande och delaktighet. Frida är den enda i gruppen av utvalda som nämner alla 

ovanstående innebörder kring begreppet. Pedagogen anser att delaktighet är ett mångfacetterat 

begrepp som är situationsbundet. Enligt Frida så finns det skillnader i vad inflytande innebär 

beroende på omgivande faktorer och vilka normer och värden som råder i verksamheten. 

 

Samtliga pedagoger visar på en svårighet i att definiera begreppet inflytande. Ofta lyfter dem 

skillnaden mellan att bestämma och att ha inflytande.  

 
Att ha inflytande handlar inte om att bestämma och att alltid få göra som man vill. Men idag 
verkar det som att barnens egen syn på inflytande just är att få bestämma. (Frida) 

 

De mönster som visar sig i pedagogernas uppfattningar gällande barns inflytande i förskolan 

är samstämmiga. De lyfter barnens intressen och det har en beroende faktor på hur det kan 

påverka lärandet. Genom att utgå från barnen kan verksamheten bli ett mer intressant forum 

för barnen där de vuxna låter barnen komma till tals och påverka sin situation. 

5.2 Att känna sig betydelsefull 
Gemensamt för alla pedagoger är att deras mål med arbetet av inflytande är att barnen skall 

växa upp till individer som vet att de duger som de är, att de är betydelsefulla och att de har 

rätt att uttrycka vad deras tanker och vad de känner kring olika fenomen. En annan aspekt som 

alla pedagoger delar är att målet för de är att barnen ska formas till att bli demokratiska 

medborgare. Cecilia drar en parallell till framtiden då barnen börjar skolan;  
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Jag vill förbereda dem för verksamheten som råder i skolan också. Där tror jag att det är extra 
viktigt att dem kommer in i skolans värld med självförtroende och en tro på sig själva. Att dem 
ska våga uttrycka sig och kan göra egna medvetna val.(Cecilia) 
 

Berit ser målet med inflytande som att hon presenterar en struktur över dagarna för barnen 

och målet är att dem i den strukturen få möjlighet till egna val och på sätt blir mer engagerade 

i sitt eget lärande. 

 

Frida har som mål att barnen ska få en starkare självbild. Hon vill att barnen ska känna att 

dem är betydelsefulla och att vi vuxna tror på deras förmågor. Anna anser även hon att det 

viktigaste i arbetet med barnen är att få dem trygga så att dem i sin tur vågar tro på sig själv 

och att dem sedan ska våga söka sig utåt och att det därför är viktigt att den vuxne tillåter 

barnet att pröva sina vingar och att barnet även tillåts ifrågasätta utan att behöva känna sig 

bedömd.  
 
Man måste våga lyssna till det barnen säger och ta dem på allvar. Och framför allt bekräfta att 
jag som vuxen faktiskt lyssnar till de . (Frida) 

 

Pedagogerna Doris och Eva har svårigheter med att säga vilket mål de egentligen har. Båda 

nämner att det inte är inflytande de tänker på då de vill att barnen ska lita till sin egen förmåga 

eller växa upp som självständiga individer. Däremot så ser båda en koppling mellan 

inflytande och målet att barnen ska bli trygga och självständiga. De ser det som en process 

utan slut och att det är ett livslångt lärande, både för barn och för pedagoger. 

 
Jag har svårt att sätta ord på vad mitt mål är med inflytande. Visst vill jag att de ska känna sig 

delaktiga och betydelsefulla, inflytande är en del i det målet. (Doris) 

 

Sammanfattningsvis uppkommer det mönster som visar på att pedagogernas mål är att skapa 

starka och självständiga individer som känner sig betydelsefulla. I arbetet med barns 

inflytande är struktur och ramar viktiga faktorer för pedagogerna som i sin tur leder till goda 

förutsättningar till ett livslångt lärande. Pedagogens förhållningssätt har en avgörande roll i 

hur man kan stärka barnens självbild och tron till deras egna förmågor. 

 

5.3 Begränsningar hos pedagogen och verksamheten. 
Cecilia, Doris och Eva nämner organiseringen av verksamheten som en stor begränsning då 

det gäller barns inflytande. Tiden, personalstyrkan och storleken på barngruppen är det som 

hindrar pedagogerna från att ge barnen det inflytande som de vill att barnen ska ha. Samtidigt 

nämner dem det som inte helt negativt heller. De anser att barnen också måste lära sig att det 

är så det verkliga livet är, att man inte alltid kan göra allt man vill. Eva säger sig känna en viss 

sorg av att organiseringen ska hindra dem från att tillåta barnen ha inflytande över sin dag på 

förskolan medan Berit ser en begränsning i att släppa barnen allt för fria; 

 
 Om man släpper dem helt fri från struktur så går de oftast i taket, barnen behöver struktur för 
att barnen ska känna sig trygga men självklart kan man alltid förbättra det.(Berit) 

 

Cecilia och Anna upplever båda att motsättningar i arbetslaget kan vara en begränsning.  

 
Jag har tidigare arbetat i arbetslag där jag upplevt att inte alla delar samma syn på hur pass 
mycket inflytande barnen skall ges. Då blir det svårt att arbeta gemensamt mot samma mål, 
gällande barns inflytande. Så jag tror att alla i arbetslaget måste dela samma uppfattning för 

att det skall bli en möjlighet och inte begränsning. (Cecilia) 
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Vi reflekterar men vi är dåliga på att komma överens om vad vi ska utveckla tillsammans med 
barnen för att de ska få inflytande. (Anna) 
 

Alla intervjuade efterlyser mer tid till reflektion och planering tillsammans med kollegorna i 

arbetslaget. De anser att avsaknaden av planering och reflektion bidrar till att barnen hindras 

till inflytande i verksamheten. Eva säger att hon tror att arbetet med inflytande skulle kunna 

förbättrats avsevärt om det fanns mer tid till reflektion men också till pedagogisk 

dokumentation. 

 

Anna ser en annan begränsning, hon anser att det finns en risk med att tillåta för mycket 

inflytande eftersom hon då tror att barnen endast väljer det de tycker är roligt och på sätt 

missar de flertalet viktiga saker som de också behöver lära sig. Men samtidigt ser hon vikten 

av det pedagogiska ledarskapet, att hon borde kunna ”öppna upp ögonen” för barnen och 

presentera material och aktiviteter så att det blir lustfyllt för barnen och att de i sin tur vågar 

pröva på nya saker. Svårigheten med det menar hon är att alla barn är så olika varandra och att 

en sak sällan tilltalar alla barn och på så vis måste andra bara vara delaktiga i något som en 

annan bestämt. 

 

Möjligheterna och tillfällena för att involvera barnen och ge dem inflytande är enligt 

pedagogerna Berit och Doris väldigt stora men att de begränsningar som finns ofta 

överskuggar möjligheterna. Båda återkommer till att om pedagogen har ett lyhört 

förhållningssätt som bjuder in barnen och låter dem vara delaktiga så finns det flera olika små 

tillfällen i vardagen där delaktighet och inflytande är möjligt. 

 
Ibland tror jag att det handlar om dem små grejerna och att kunna vara nöjd med det lilla man 

gör i vardagen. Tillsammans så tror jag att det bildar en helhet. Att få välja vad man vill göra 
på förmiddagen kanske verkar litet och betydelselöst men sätter man i det i ett större 
sammanhang så får det en annan betydelse. (Doris) 

 

Frida ser begränsningar inom sig själv. Att våga släppa kontrollen och se vad som skapas ur 

det är något hon själv vill utveckla.  

 
Begränsningar finns överallt inom verksamheten och arbetslaget men i slutändan är det bara 
pedagogen själv som kan påverka hur hon eller han gör. (Frida) 

 

I vad som begränsar pedagogerna i arbetet med inflytande kan synliggöras i två olika teman, 

ramarna kring organisationen och den vuxnes förhållningssätt. Ett tydligt mönster är att 

ansvaret i slutändan finns hos pedagogen. Hinder som ekonomi och organisationens struktur 

sätter i hjulet och därför uppstår begränsningar i verksamheten. Det finns ett mönster som 

visar på att det finns begränsningar inom arbetslag eftersom tiden för gemensam reflektion 

saknas. Att inte reflektera över sig själv och sitt pedagogiska arbete ses också som en 

begränsning. 
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5.4 Se och bekräfta barnen. 
Doris försöker jobba med de små sakerna i vardagen. Hon berättar att de saknar ett bra 

verktyg att jobba med på hennes avdelning. Hon nämner att deras pedagogiska 

dokumentationer borde utvecklas och bli en del i arbetet med barnens inflytande. Allt barnen 

säger och gör lagrar hon i huvudet men nämner också att det finns en risk med det eftersom 

man ofta glömmer. Hon försöker att alltid lyssna till barnen och bekräfta dem och tror att det 

är en del i att jobba med inflytande. Hon nämner matsituationen som ett tillfälle där hon 

jobbar med inflytande genom att samtala tillsammans med barnen. Samtalet är för henne den 

viktigaste delen i arbetet med inflytande. 

 

Anna upplever sig ha ett dåligt samvete då hon känner att det inte är alla som får komma till 

tals och att hon inte hinner uppmärksamma alla barnen. Hon kan uppleva sig själv styra 

barnen lite för ofta och önskar att hon kunde förbättra sitt förhållningssätt och våga låta 

barnen utvecklas efter deras egna tankar och idéer. 

 

Eva arbetar hela tiden med att bekräfta och lyssna till barnen. Att lyssna, bekräfta och 

respektera är ledord för henne. Hon arbetar mycket med att alla barn ska komma till tals, 

varenda dag. Samlingen är ett tillfälle under dagen som hon värdesätter. Här kan barnen få 

uttrycka sina uppfattningar samtidigt som de andra barnen lär sig att lyssna till varandra. 

 

Berit lyfter arbetslagets betydelse för verksamhetens utveckling där hon känner ett missnöje 

med att kommunikationen inte fungerar optimalt mellan kollegorna. Hon upplever att de har 

svårt att komma fram till gemensamma referensramar; 

 
Montessori är ju känd för frihet men att idag tycker jag att vi har för snäva ramar i arbetet med 
barnen. (Berit) 

 

Att vara lyhörd är det viktigaste enligt Cecilia och Frida. De återkommer till vilken betydelse 

förhållningssättet hos pedagogen har och hur viktigt det är att reflektera med sig själv och 

kollegor för att kunna utvecklas. De menar att man jobbar med inflytande från dagens början 

till dagens slut. Inflytande finns överallt menar Frida och det är bara upp till pedagogen att ta 

tillvara på alla tillfällen som ges. 

 

De mönster som visar sig är att pedagogerna upplever att barn inte ges lika mycket inflytande. 

Det finns en oro att alla barn inte blir bekräftade och få sin röst hörda. Samtalet ses som ett 

verktyg i arbetet med inflytande. Ett mönster hos dem som upplever sig ha ett positivt arbete 

med inflytande är att de synliggör barnens tankar, bekräftar och för samtal tillsammans med 

barnen. 

 

5.5 Lärande och inflytande i samspel. 
Anna lyfter sin roll som fostrare och ser det som en betydande roll för barnet. Hon ser sig vara 

en viktig förebild och tror att det avspeglar sig på barnen. Om hon ger barnen inflytande så 

ger hon de också lust till att lära sig. Anna tror på att alla barn har olika saker som dem känner 

att de vill ha inflytande över och att pedagogen måste vara uppmärksam på vad de ger uttryck 

för. Hon lyfter också vikten av att ge barnen tid till att slutföra saker som de arbetar med. 

Stress kan påverka lärandet i en negativ riktning anser hon och det måste man uppmärksamma 

redan i barnens tidigare år. 

 

Berit anser att lärande och inflytande samspelar med varandra. Hon menar på att man måste 

låta barnen få gå den väg som de har lust till, gällande sin lust att lära. Hon säger att det är 
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bättre att följa upp barnet istället för att hämma barnet i sin utveckling. Berit tror på att låta 

barnen ha inflytande över dagen och sin livssituation. Genom att ge barn inflytande tror hon 

att man ger de lust till att lära. 

 
Finns inte lusten att lära, att man tar död på den, då kan man lika gärna gå och banka huvudet i 
en stenvägg. Det finns så många olika sätt att lära sig saker och detta är något man måste ta 
vara på i arbetet med barnen, annars leder det till en evig kamp. (Berit) 

 

De fyra pedagogerna Cecilia, Doris, Eva och Frida säger alla att inflytande och lärande hör 

ihop på så sätt att barnen, genom att få inflytande och respekt, får en bra självkänsla som 

sedan hjälper de i sitt lärande. Eva säger att goda lärandesituationer innehåller flera faktorer 

och en av dem är att barnen ska ha ett inflytande. Hon upplever att när barn har kontroll och 

känner delaktighet så blir det roligare och lättare att lära sig. Doris menar på lärande aldrig 

kan bli roligt om man inte känner att man har kontroll över vad som skall läras och 

återkommer till det faktumet att vissa saker måste ju barnen lära sig och att om pedagogen 

inte då kan göra barnet delaktig i det momentet så kommer det att bli tråkigt och lärandet blir 

inte fullt lika bra som när barnet upplever sig ha inflytande. 

 

De mönster som finns i pedagogernas syn på lärande och inflytande är att dem samspelar med 

varandra. Pedagogerna vill ge barnen en god självkänsla genom att ge dem inflytande och 

genom att bekräfta dem som viktiga individer. På så sätt görs lärandet roligt och lustfyllt. 

Lärande kan aldrig bli optimalt om inte barnen känner att dem har en delaktighet eller saknar 

kontroll över deras eget lärande. 

5.6 Sammanfattande analys 
Pedagogernas uppfattningar kring begreppet inflytande är att det handlar om att utgå från 

barnens intressen och intentioner. Förskolan är ett forum där allas röster skall bli hörda och 

det påverka även hur deras lärande utvecklas. Målet med att arbeta med inflytande är att 

barnen ska känna sig betydelsefulla och deras självkänsla ska utvecklas i en positiv riktning. 

Målet är att få individer med en god självbild och en trygghet i sig själva. Det finns flera 

orsaker till varför pedagogerna upplever begränsningar i arbetet med inflytande. Tid, 

personalstyrka, ekonomi är statsiska begränsningar som pedagogerna försöker arbeta runt. 

Däremot visar pedagogerna på att deras egna förhållningssätt och syn på barn och lärande är 

den viktigaste faktorn för att låta barnen ha ett inflytande. De återkommer ofta till vikten av 

att reflektera, både på individnivå men också inom arbetslaget. Tiden blir även här en 

begränsning eftersom tiden för reflektion tillsammans inte finns inom verksamheten. 

 

Lärande och inflytande samspelar med varandra eftersom pedagogerna anser att ett lärande 

inte är fullkomligt om inte barnet upplever det som lustfyllt. Och för att uppleva det lustfyllt  

så bör pedagogerna tillämpa barnens tankar i verksamheten och hur dem utformar den.
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6. Diskussion  
I diskussionen kommer vi att lyfta det resultat vi fick från intervjustudien och sammanföra det 

med tidigare forskning och det fakta som redan finns färdigställd kring begreppet Barns 

inflytande.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi intervjuade sex personer och det gav oss en insyn i hur pedagoger upplever, tänker och ser 

på begreppet inflytande och lärande. Intervjuerna vi gjorde tog plats på två olika förskolor så 

ingen skillnad mellan pedagogerna på förskolan kunde göras eftersom vi ansåg antalet var för 

få på respektive förskola. Vi anser oss dock ha haft en god grund att utgå från innan vi utförde 

våra intervjuer och på så vis har vi lyckats med att få bra och välformulerade svar som kunde 

besvara det syfte vi hade med studien.  Kvale (1997) lyfter också vikten av att forskaren bör 

ha en god grund att stå på. Forskaren måste ha en teori att förhålla sig till för att kunna 

verifiera tolkningar som i sin tur leder till ny fakta.  Kvale menar att beroende på vilka frågor 

som ställs och hur dessa frågor framförs kan påverka svaren och dess tillförlitlighet. Kvale 

menar även att det är vanligt att respondentens svar kan ifrågasättas som trovärdiga eller inte 

eftersom svar kan formas efter vad respondenten tror är rätt. Även om vi anser oss ha haft en 

bra utgångspunkt i vår bakgrund så är vi inte tränade i att utföra professionella intervjuer och 

därför kan tillförlitligheten också ifrågasättas. Kvale säger att tillförlitligheten kan ifrågasättas 

beroende på hur pass professionellt intervjun gått tillväga. Det man bör ha i åtanke gällande 

kvalitativa undersökningar är att de karakteriseras av en stor variation och att det finns 

svårigheter i att finna exakta ramar att hålla sig inom för att uppnå en god kvalitet i 

undersökningen. Därav är det viktigt att delge läsaren en god bakgrund av 

forskningsprocessen så att den kan skapa sin egen bild av forskarens tillvägagångssätt.  

 

Vi anser att vårt val av metod har gett oss ett gott resultat kring vårt syfte för undersökningen. 

Genom att intervjua olika förskollärare har vi fått en bred grund att kunna granska. Ju fler 

intervjuer vi genomförde desto tydligare uppkom det olika mönster och tankar som pedagoger 

delar kring begreppet barns inflytande och lärande. Kvale (1997) menar på att kvalitativa 

intervjuer är en bra metod för att få fram olika strukturer, mönster och tankegångar hos 

personer. Vi valde intervjupersoner ur vad Trost (2010) kallar ett bekvämlighetsurval. Vi hade 

mött våra intervjupersoner tidigare i andra sammanhang så som vid verksamhetsförlagd 

utbildning och vid korttidsvikariat. I och med det så hade vi redan en relation till dem och 

kände oss bekväma i vår roll som intervjuare. Vi ansåg också dessa personer passa bra till vår 

studie eftersom dem var av olika åldrar och hade olika lång arbetslivserfarenhet. Däremot 

hade vi gärna sett att alla intervjupersoner hade arbetat inom samma verksamhet för att 

synliggöra skillnader och likheter i det pedagogiska förhållningssättet kring barns inflytande 

och därefter göra en jämförelse för att se om den enskilda förskolan arbetade efter samma 

ramar och kriterier.  

 

Vårt mål med intervjuerna var att skapa ett samtal tillsammans med pedagogerna och få en 

avslappnad känsla för att få personen bekväm och känna att det fanns ett fritt utrymme för att 

svara. Patel och Davidson (2003) kallar det för att intervjuerna har en låg grad av 

standardisering, vilket ger respondenten tillfälle att svara med sina egna ord. Upplägget med 

våra intervjuer är vi nöjda med. Vi valde att ställa frågorna i den ordning som passade för 

tillfället, vilket gav ett gott resultat eftersom vi kände att vi flöt med i respondentens svar och 

det blev en röd tråd i samtalet och inte allt för ostrukturerat. Vi använde oss av flertalet olika 

frågor som föll under vårt syfte, vår tanke var att vi genom flera olika frågor skulle kunna 

skönja fram svaret på vårt syfte. Att ha vårt syfte som en direkt fråga kändes inte aktuellt 

eftersom vi ansåg att fler frågor skulle ge en tydligare bild. 
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Det vi upplevde negativt med intervju som metod var att respondenterna tyckte att det var lite 

jobbigt att bli inspelade. Patel och Davidson (2003) menar på att de mest genuina och 

spontana svaren man får är oftast dem som ges efter att bandspelaren slagits av. Detta 

upplevde även vi i våra intervjuer. Samtalet hade en förmåga att fortsätta en stund efteråt även 

fast vi officiellt avslutat intervjun. Det kom då fram fler personliga kommentarer och tankar 

som dem inte lyft under intervjun. Trots detta så upplevde vi respondenterna vara avslappande 

och bekväma med situationen och trygga att svara på våra frågor. 

 

Vår bearbetningsmetod att transkribera råmaterialet var ett tidskrävande arbete eftersom det 

talande språket innehåller flera pauser, omformuleringar och förkortningar. Patel och 

Davidson (2003) säger att det ofta sker en omedveten omformulering av underlaget inför den 

kommande analysen eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Dem menar på att 

skriftspråket exempelvis inte lyfter respondentens gester, betoningar och kroppsspråk. Precis 

som Patel och Davidson nämner så var det svårt att inte skriva om den muntliga versionen i 

sin rätta form utan att korta av eller utesluta ord som egentligen inte var av betydelse. En 

fördel för oss hade varit om vi samtidigt filmade intervjuerna för att få en klarare bild och en 

större förståelse för det som uppkommer mellan raderna. Kvale (1997) menar på att 

videoinspelning för med sig fördelen att det fångar det visuella i intervjun. Och det erbjuder 

större möjligheter till att göra en godare analys eftersom man kan tolka uttryck och gester men 

även det samspel som sker mellan intervjuare och respondent. Å andra sidan så menar Kvale 

på att arbetet som krävs till analysen av videoinspelning blir för stort och det kan uppstå 

svårigheter att få väsentliga i intervjun. Kvale nämner i samband med videoinspelning att det 

är ett bra verktyg vid träning av att intervjua. Just det är något vi hade behövt större vana av 

för att kunna genomföra än mer kvalitativ intervjustudie.  

6.2 Resultatdiskussion 
När vi analyserat vårt resultat har vi sett ett flertal olika teman i hur pedagoger i förskolan 

reflekterar och förhåller sig till barns inflytande.  

 

6.2.1 Begreppet inflytande 
Samtliga pedagoger nämner svårigheten i att definiera begreppet inflytande. Till skillnad från 

Johanessen och Sandvik (2009) som menar att diskussionerna oftast slutar i frågan om vem 

som ska bestämma så visar samtliga pedagoger på en kunskap och insikt att det inte handlar 

om huruvida det är barnen eller de vuxna som ska bestämma. Istället lyfter alla pedagoger 

flertalet andra aspekter när det gäller inflytande.  

 

Några pedagoger anser att inflytande är en del i lärandet genom att man utgår från barnens 

intressen. Selberg (1999) anser att inflytande är ett svårt ord att definiera men väljer ändå att 

definiera det som barnets rätt att ha ett inflytande över sitt eget lärande. Selberg lyfter den 

vuxnes roll och skyldighet att utveckla sin verksamhet efter barnens intressen och 

erfarenheter. Samtalet tillsammans med barn och att försöka förstå deras meningsskapande 

menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är ett sätt att göra barnen delaktiga och att 

ge dem inflytande. De pedagoger som inte nämner lärande som en del i inflytande lyfter 

istället just samtalet som en viktig del i att främja barns inflytande. I samtalet menar 

pedagogerna att barnens tankar och erfarenheter kommer fram och att det ger pedagogen goda 

möjligheter att tillåta barnen ha ett inflytande. Johansson (2003) ser inflytande som en del i att 

fostra barnen till demokratiska medborgare. Två pedagoger i vår undersökning ser också 

kopplingen mellan att ha inflytande och demokrati. Inflytande för dem är att bli respekterad 

och att fritt kunna uttrycka sina åsikter och idéer. Inflytande ses som en del i det demokratiska 
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uppdraget och de sammankollar det med värdegrundsarbetet. Skolverket (2000) gör gällande 

det demokratiska arbetet ska löpa som en röd tråd genom all verksamhet och en del i det 

arbetet är att få barnen att uppleva att dem kan påverka sin situation. En pedagog nämner att 

hon ofta upplever att inflytande för barn är att bestämma. Arnér (2009) anser att begreppet 

inflytande även bör förklaras och diskuteras tillsammans med barnen. För att på så vis både ge 

dem vetskap om vad det innebär att dem har inflytande och hur det fungerar i relation mellan 

barn och vuxen men också mellan barnen. 

 

Förvånande är att endast en pedagog väljer att koppla inflytande till människosyn och 

barnsyn. Alla pedagoger talar mer eller mindre om att inflytande är starkt sammankopplat till 

demokrati och värdegrunden men endast en nämner det som en faktor att reflektera över då 

det gäller inflytande. Det får oss att undra om det verkligen är så att endast en anser att så är 

fallet eller om vi missat något att ställa någon fråga som hade kunnat vara av betydelse. 

Johansson (2003) visar på tre olika typer av förhållningssätt hur man ser på barn och hur 

avgörande det kan vara i arbetet med barns inflytande. Att inte fler pedagoger reflekterade 

över det får oss att se att vi borde ha försökt tala mer kring det under våra intervjuer. 

 

6.2.2 Målet av att arbeta med inflytande 
Vilket mål pedagogerna strävar efter i arbetet med inflytande i förskolan är enligt dem alla att 

dem har en önskan om att barnen ska bli trygga i sig själva. Självkänslan hos barnen verkar 

var fokus och det verkar finnas en gemensam tro på att inflytande har en positiv inverkan på 

självkänslan. Här ser vi starka kopplingar till Läroplanen för förskolan (1998) men även om 

kopplingarna finns så saknar vi svar från pedagogerna att dem faktiskt utgår från att det finns 

ett kapitel i läroplanen som just behandlar barns inflytande. Vi anser att det kan bero på att 

pedagogerna sällan talar utifrån vad som står i läroplanen. För de är det en sådan självklarhet 

att utgå från den och därför nämner de den inte när dem motiverar sina svar. Dock är det 

intressant att se att två av pedagogerna inte direkt tänker att målet med inflytande skulle vara 

att barnen utvecklar en större tilltro till dem själva och att deras självkänsla skulle utvecklas 

via inflytande. Däremot gör de en direkt koppling till det under samtalet men menar 

fortfarande på att inflytande inte är den enda vägen till att utveckla de sidorna hos barnen. Att 

barnen ska bli framtida demokratiska medborgare är också ett viktigt mål för alla pedagoger 

men även där så tilläggs det att det inte är just arbetet med barns inflytande som är den 

avgörande faktorn. Att arbeta med barns inflytande verkar inte ha ett särskilt mål och vår 

tolkning av resultatet är att det ingår i ett större sammanhang och är en del i andra mål som 

pedagogerna strävar efter. En pedagog väljer att använda inflytande som ett mål i barnens 

lärande. Då handlar det om att tillsammans med barnen strukturera dagen så att de kan välja 

utifrån deras intressen. Att utgå från barnens erfarenheter och tankar är enligt Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö (1997) ett grundläggande element för att barnen ska kunna ta sig 

vidare i sitt lärande. Hur man väljer att göra det är även enligt författarna starkt 

sammankopplat till vilken barnsyn pedagogen besitter och kan vara avgörande för barnets 

fortsatta inlärningsprocess. Vi saknar en större reflektion från pedagogerna om deras 

målsättning med att arbeta med barns inflytande, vi anser att vi hade behövt utveckla vår 

intervju mer för att kunna få fatt i fler tankar från pedagogerna för att få en tydligare bild. 

 

6.2.3 Begränsningar och möjligheter 
De begränsningar som finns i arbetet med barns inflytande nämner flertalet pedagoger vara att 

organisationen av verksamheten ofta hindar dem att kunna arbeta på det sätt dem önskar. 

Dock så menar även pedagogerna på att det inte heller ses som något negativt alla gånger. Det 

är faktorer som de inte kan påverka och de menar även att barnen också måste lära sig att livet 
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är så att man inte alltid kan göra vad man vill när man vill. Här kommer en tydligare bild fram 

av hur pedagogerna ser på inflytande. Samtidigt som de vill ge barnen inflytande över sin dag 

på förskolan så anser samtliga pedagoger att barnen inte ska ha inflytande i allt för stor 

utsträckning. Det finns vissa saker som de vuxna måste bestämma och att även barnen ibland 

måste foga sig efter vad någon annan vill göra. Här är det tydligt att pedagogerna tänker 

utifrån vad Johansson (2003) kallar ett synsätt där den vuxne vet bättre. Vi upplever att 

Johansson lyfter det perspektivet i en negativ vinkel där den vuxne vet vad som är bäst för 

barnet och vad barn bör foga sig efter.   

  

Vi ser det som att pedagogerna ser detta som en vågskål där de balanserar mellan synsätten att 

barnen är medmänniskor och att den vuxne vet bättre. Vår bild av detta blir att pedagogerna 

omöjligt kan välja mellan dessa perspektiv. De löper sida vid sida beroende på vilken 

situation som uppkommer. Trondman (2003) menar att just gränssättning då det handlar om 

inflytande och delaktighet är situationsbundet och att det är till individen man ska se till och 

inte generalisera gränser.  

 

Vi tolkar ändå att pedagogerna aldrig släpper på sin syn att barnen är medmänniskor även om 

det är dem vuxna som emellanåt bestämmer vad som erbjuds barnen. Johansson (2003) talar 

också i sin forskning om att vuxna kan ha ett förhållningssätt till barnen som i stor 

utsträckning ser till barnet mognad och ålder. Även där anser vi att det synsättet inte är att 

föredra hos en pedagog. Men vi ser tydliga mönster hos alla pedagoger att de utgår från alla 

perspektiv som Johansson nämner och sammanflätar dem till ett förhållningssätt som bemöter 

barnen i nuet och i den utveckling de befinner sig i oavsett ålder eller mognad. Strukturer och 

ramar är viktigt för pedagogerna såväl som för barnen eftersom att det inger de trygghet. En 

fråga som väcks hos oss är hur vi vet att vi verkligen gör rätt? Finns det någon optimal balans 

mellan dessa perspektiv och förhållningssätt som Johansson (2003) har visat i sin forskning? 

 

Arnér (2009) betonar att barnen har en röst att påverka utifrån den vuxnes planerade 

verksamhet och att det sedan är upp till pedagogen hur mycket inflytande den vuxne vill ge 

barnen inom dessa givna ramar. Vi ser en koppling till det Arnér nämner om att barnen får 

inflytande inom de ramar som den vuxne satt upp. Några pedagoger nämner just att det är 

tillfällen inom verksamhetens ramar som barnen har ett inflytande och att dessa ramar är 

endast något de vuxna skapat. Dessa små tillfällen som skapas under dagen beskriver 

pedagogerna vara tillfällen då de lyssnar till barnen. Samtalen under dagen ligger oftast till 

grund för att kunna fånga barnens tankar och initiativ till vad de vill göra. Samlingen blir ett 

viktigt verktyg i förskolan där pedagogerna låter barnen ta störst plats. Att vara lyhörd, lyssna 

och bekräfta det barnen säger löper likt en röd tråd i allas arbete med inflytande. Det 

sociokulturella perspektivet finns med i mycket av det pedagogerna berättar om sitt 

förhållningssätt. Lärande sker enligt Dysthe (2003) genom samspel, där språk och 

kommunikation är grundläggande element. Vi tolkar pedagogernas förhållningssätt vara 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom dem lyfter punkter som sampel, kommunikation 

och att barnet är en medskapare i dess kultur. Det finns en strävan att alltid försöka se saker ur 

barnets perspektiv. Förutsättningar för delaktighet är enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003)  att den vuxne måste kunna ta barnets perspektiv för att det överhuvudtaget 

ska kunna finnas förutsättningar för delaktighet. Några pedagoger nämner att det krävs mer 

reflektion i arbetslaget men också på ett individuellt plan för att kunna skapa en större 

förståelse för barns intentioner och upplevelser. Doverborg och Pramling (1995) menar att 

just detta är en viktig aspekt att ha i åtanke eftersom det krävs mer av en pedagog än att bara 

lyssna till barnen. Pedagogen måste kunna tillämpa det barnen säger och byta perspektiv till 

att se vad barnen egentligen upplever och erfar. Mårdsjö och Pramling stödjer det genom att 
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påstå att det krävs reflektion över sitt agerande och hur man som pedagog ska bemöta barnet i 

dess kunskapssökande. 

 

6.2.4 Inflytande och lärande 
Vi ser ett mönster hos pedagogerna att samtliga anser att inflytande och lärande är något som 

samspelar och är viktigt för att barnen ska känna en lust och nyfikenhet till att erövra ny 

kunskap. Lyssna och samtala verkar vara viktiga verktyg för pedagogerna i arbetet med 

barnen. Hur pedagogerna ser till lärandet är starkt sammankopplat med ett sociokulturellt 

perspektiv. Pedagogerna verkar se på inflytande och lärande som beroende av varandra och 

enligt Dysthe (2003) är lärande då barnet befinner sig i en social kontext där den samspelar 

med andra människor. Språk och kommunikation är enligt Dysthe grundläggande element för 

ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogerna visar tydligt att språket och samtalet 

är det dem grundar inflytande på och dem visar också vidare på att deras övertygelse är att 

inflytande gynnar lärandet hos barnet. Dysthe (2003) menar på att lärande sker genom 

kommunikation tillsammans med andra människor. Därför har språket visserligen en viktig 

del i allt lärande men att det inte är något som endast sker mellan vuxna och barn. Smidt 

(2010) visar att lärande uppkommer då pedagogen, barnet och omvärlden sammansmälter 

med varandra. Att dela något med en annan individ menar Smidt ger barnet en chans att ingå i 

en gemensam kultur. Språket blir ett viktigt redskap för att kunna kommunicera och göra sig 

förstådd i mötet med andra människor och den kontext dem befinner sig i. Pedagogens roll 

blir att hitta det barnen upplever vara meningsfullt och se till vilka andra individer som den 

väljer integrera med såväl som vilka kulturella redskap barnet väjer att nyttja i sin 

kommunikation. Då menar Smidt att man kan skapa en kultur som barnen kan utvecklas 

inom. Pedagogerna verkar sträva efter att utgå från vad barnen finner vara meningsfullt. Men 

ska det ske ett verkligt lärande så måste det enligt Smidt (2010) också ske ett samspel mellan 

människor där barnet integrerar med andra och kan använda sina sinnen för att förstå vad som 

händer i sin omvärld. Pedagogerna nämner samtalet som en viktig faktor i arbetet men 

utelämnar att använda just ordet sampel. Vi tror att samtal och sampel är nära sammankopplat 

med varandra och att det är så pedagogerna ser på detta. Vår uppfattning efter intervjuerna är 

att pedagogerna har ett ständigt samspel tillsammans med barnen men om vi hade utvecklat 

våra frågor tydligare hade vi fått mer specifika svar kring hur samspelen uppstår och kan te 

sig.  

 

Hundeide (2006) lyfter vikten av vi måste se till barnets sociokulturella landskap, hon menar 

på den vuxne måste se bakomliggande faktorer som påverkar barnet och inte mäta efter våra 

egna normer och värden.  Barnets tankar kommer inte till sin rätt om dem inte ställs mot deras 

bakgrund och kultur. Det är särskilt viktigt i samtal tillsammans med barnen eftersom det är  

då det är en fara för att barnen får en negativ betingelse om inte pedagogen väljer att försöka 

förstå barnet bakgrund och vad den utgår från. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det enligt 

Smidt (2010) genom språket och samtalet med varandra som barnets kultur kommer till tals. 

Och genom språket och samtalet utvecklas medvetenhet och tänkande hos individen. 

Pedagogerna vi intervjuat nämner alla samtalet som en viktig del i lärandet och att förskolan 

är en social arena där barn och vuxna samspelar med varandra. Vi tolkar att det är genom 

samtal tillsammans med barnen som de lär sig mer om barnen och deras intressen och vad de 

finner vara meningsfullt.  

 

I läroplanen för förskolan (1998) så betonas samspelet som en viktig del i barns lärande. Vi 

saknar i vårt resultat en direkt koppling till läroplanen för förskolan om att grunden för den 

pedagogiska verksamheten ska utgå från barnets lust att lära tillsammans med andra. Det gavs 
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väldigt fåordiga uttalande om hur de anser att lärande och inflytande är sammankopplat. Vår 

tolkning blir att det ännu en gång handlar om det är så självklart för pedagogerna att utgå från 

läroplanen och att det är underförstått att dem gör så. Att inflytande är positivt för barns 

lärande håller alla pedagoger med om men vår tolkning av deras svar är att inflytande är en 

viktig pusselbit i helheten för det pedagogiska arbetet. Vilket vi anser stödjer Selbergs (1999) 

påstående om att inflytande är svårt att definiera och att det förekommer i så många olika 

former. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att pedagogerna faktiskt tillåter mer 

inflytande än vad de själva är medvetna om eftersom begreppet är så måntydigt. Eller kan det 

vara så att det också kan vara tvärtom, att dem tror att de använder inflytande som en del i 

barns lärande genom att lyssna till barnen men att det kanske saknas en djupare reflektion om 

huruvida man verkligen lyssnat till barnen och sedan tillämpat barnens tankar i det dagliga 

arbetet? Vad barnen fostras in till är en viktig fråga att reflektera över.  

7. Avslutande reflektioner 
Denna studie har gett oss nya insikter och tankar kring arbetet med barns inflytande i 

förskolan och hur pedagoger kan arbeta med detta tillsammans med barnen. Vi anser att vi har 

blivit mer medvetna om att inflytande kan uppkomma i andra slags termer än i just ordet 

inflytande. Inflytande i sig åskådliggörs i det dagliga arbetet och det har visat sig vara svårt att 

sätta ordet på hur och exakt när barnet har inflytande. Som vi har förstått genom studien så 

sker detta till och från i det dagliga arbetet genom de olika situationerna som uppstår och att 

det är pedagogen som har det yttersta ansvaret för hur barnet får möjlighet till ett eget 

inflytande. 

 

Detta kräver mycket av den vuxne i förskolan, eftersom den måste vara lyhörd och öppen för 

barnets intensioner. Som pedagog måste man även föreskriva en struktur och ramar som ger 

barnet en trygg grund att stå på, vilket har en stor betydelse för barnet fortsatta lärande. 

 

I studien framkommer det att alla pedagoger har ett engagemang och vilja att tillåta barnen ha 

inflytande men att i verkligheten är det en vågskål mellan att ge inflytande och att sätta upp 

gränser för barnets bästa. Vi tycker att det är viktigt att utgå från barnen och i 

sammankoppling med de politiska styrdokumenten så har vi som blivande pedagoger ett 

ansvar att utgöra en lärande arena. Vi ska se till barnet men även till oss själva för att kunna 

utvecklas till bättre pedagoger för att möta barnet där det är idag. 

 

Barns tankar och initiativtagande kan ibland bli bortglömda eftersom pedagogerna kan sakna 

bra verktyg för att kunna ta tillvara på dessa. För att möjliggöra en förbättring och för att det 

ska kunna ske en större förändring så kräver det att varje pedagog låter sig ta tid till reflektion 

och eftertanke. Det gäller sitt förhållningssätt och handlande såväl som att reflektera kring 

barnets agerande och tankegångar. 

 

Vi valde att fördjupa oss inom detta ämne för vi anser att det har en stor betydelse för barns 

lärande och hur barnen lär sig. Det framkom tydligt i studien att vi inte är ensamma om att 

tycka så, alla pedagogerna visade på att inflytande har en viktig del i barnets utveckling. 

 

Arbetet med inflytande i förskolan är starkt sammankopplat med demokrati. Dagens samhälle 

ställer stora krav på våra kommande samhällsmedborgare och därför har vi som blivande 

pedagoger ett ansvar att genom olika sätt tillämpa de olika demokratiska principerna i det 

dagliga arbetet. Vilket handlar om att låta dem vara delaktiga, låta dem få möjligheten att 

påverka sitt eget lärande men såväl se till att det finns tydliga strukturer och ramar som ser till 

barnets integritet, trygghet och lärande. 



26 
 

 

Något som vi kommer att ta vara på i vårt kommande uppdrag som förskollärare är betydelse 

av att ifrågasätta sitt eget handlande och förhållningssätt. Vi anser att det är där vi kan 

förändra och synliggöra barnens lärande till en högre nivå och kan vidga vårt pedagogiska 

perspektiv som gör att barnen hamnar i fokus och främst att vi förstår vad barnen egentligen 

menar när de samtalar i en dialog eller framför en fråga. I arbetet som pedagog blir vi aldrig 

färdigutbildade, vi arbetar inom en sociokulturell arena där vi ska samspela med andra vuxna, 

barn och vårdnadshavare. Vilket betyder att vi inte ska stirra oss blind till vad vi själva kan 

och vilka förmågor vi är bärare av utan vi ska ta vara på allas kunskaper, barnen har oss 

mycket att lära, det handlar bara om huruvida vi låter dem komma till tals eller inte och hur vi 

väljer att lyssna. 

7.1 Fortsatt forskning 
Vad gäller fortsatt forskning inom området barns inflytande så ser vi gärna att det kommer 

mer forskning kring hur barns inflytande kan tillämpas i förskolans verksamhet. 

I denna studie har vi valt att inta pedagogernas perspektiv men ett nästa steg är att inta barnets 

perspektiv och för att på så sätt få en större helhet. Hur upplever barnen att dem får 

inflytande? Och stämmer barnens tankar överens med pedagogerna? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Vad innebär begreppet inflytande för pedagogerna? 

 

Vilka begränsningar/möjligheter ser pedagogerna gällande barns inflytande? 

 

Hur arbetar pedagogerna för att alla barn ska känna att de har inflytande? 

 

Varför är inflytande viktigt för barns lärande? 
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Bilaga 2 
 

Arbetsfördelning 

 

Denna studie har vi genomfört tillsammans under hela arbetets gång. Vi har läst all litteratur 

gemensamt och genomfört lika många intervjuer. Vi har träffats och skrivit tillsammans vid 

alla tillfällen vi har arbeta med uppsatsen. 

 

Maria Fredriksson och Sandra Wallgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


