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Sammanfattning 

Denna studie handlar om barns inflytande i förskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen 
om hur barns inflytande förstås och genomförs i förskolans verksamhet. Syftet är vidare att 
särskilt fördjupa kunskapen om hur förskollärare definierar begreppet samt att analysera hur 
deras arbete relateras till det. Inflytande är ett komplext begrepp och är svårdefinierat. 
Inflytande är ofta förknippat och ibland förväxlat med begreppet delaktighet. Både tidigare 
forskning och litteratur är oense om vad inflytande egentligen betyder i relation till förskolan. Det 
finns ett antal viktiga aspekter och faktorer att ta hänsyn till om barn ska få inflytande. För att 
uppnå syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. I studien genomfördes 
det sju intervjuer, förskollärarna som medverkade har genom intervjuerna beskrivit vad 
inflytande betyder enligt dem och hur de arbetar i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna 
definierar inflytande olika men deras beskrivningar om hur de arbetar är relativt lika. Alla 
förskollärare menade att det är viktigt att låta barn göra val på förskolan, eftersom det enligt 
dem främjar barns inflytande. Slutsatsen utifrån studiens resultat är att förskollärarna måste 
våga släppa kontrollen om barns inflytande ska bli möjligt, eftersom barns inflytande begränsas 
när verksamheten är för kontrollerad. 
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1.Inledning  

 

Det är barnen som har makten och vi pedagoger kan inte erbjuda barnen pedagogiska 
aktiviteter för då riskerar vi att störa deras inflytande. Barnen vill bara leka och kasta kuddar i 
kuddrummet och vi som pedagoger kan inte säga nej för då hindrar vi barnen från att ha 
inflytande (Biteus och Engholm, 2016, s18). 

 

VA?! Ska barnen i förskolan bestämma allting? Vad betyder egentligen inflytande och hur bör 
förskollärare arbeta för att ge barn ett reellt inflytande? Frågan om barns rätt till inflytande 
problematiseras ibland i relation till förskollärares ansvar över verksamheten: hur ska vi våga 
släppa kontrollen om barnen ska bestämma allt? Vi har ju ett ansvar för att inget går på tok. Det 
råder idag en stor osäkerhet kring barns inflytande i förskolan. Att ge barn ett reellt inflytande i 
verksamheten är inte bara en mänsklig rättighet (Gustafson, 2011) och en av nutidens viktigaste 
frågor, det är även nedskrivet i skollagen (SFS 2010:800) 4 kap. § 9. Att barn har rätt inflytande är 
med andra ord både viktigt och lagstadgat. 

Sverige är uppbyggt på demokratiska värderingar, det betyder att alla medborgare har möjlighet 
att göra sin röst hörd och påverka sin vardag. Vi tar olika beslut som påverkar våra liv, vilket 
innebär att vi även måste ta ansvar över de konsekvenser som valen kan medföra. Skolverket 
(2016) skriver att förskolan har en väldigt viktig roll att fostra barn till demokratiska medborgare, 
i förskolan ska barn utveckla en förståelse för de demokratiska principerna. Det betyder enligt 
Skolverket (2016) att barn ska vara med och påverka beslut i förskolan. Barn ska tillsammans med 
förskollärarna besluta om exempelvis regler för välbefinnande och gemenskap, välja teman och 
medverka i planeringen av innehållet i temat samt miljöns utformning (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2016). Men betyder det verkligen att barnen ska bestämma allt? 

Förskolans läroplan lämnar många frågetecken efter sig och trots att alla förskolor i Sverige har 
samma läroplan skiljer sig deras arbete (Lundström, 2016). En anledning till det kan vara att 
läroplanen endast skriver om vad varje förskollärare och arbetslag ska ansvara över. Men hur 
arbetet ska gå till, det står det ingenting om. Det innebär att det idag finns utrymme att dels tolka 
vad begreppet betyder samt att förskollärare kan arbeta precis som de vill, med 
förutsättningarna att det alltid strävar efter de mål som är nedskrivna i läroplanen. Det betyder 
att förskollärare kan ha olika åsikter och förståelse för vad inflytande betyder vilket i slutändan 
kan komma att påverka hur de arbetar med barns inflytande i förskolan (Ekelund, 2011). 

I relation till detta osäkra men samtidigt viktiga område vill vi, två snart färdigutbildade 
förskollärare, med denna studie öka kunskapen om förskollärares definition och tolkning av 
begreppet inflytande. Samt om deras definition påverkar arbetet i förskolan. 
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur barns inflytande förstås och genomförs i 
förskolans verksamhet. Syftet är vidare att särskilt fördjupa kunskapen om hur förskollärare 
definierar begreppet samt att analysera hur deras arbete relateras till det. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur definierar och vilket förhållningssätt har förskollärare till barns inflytande? 

 Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra barns inflytande i den vardagliga 
verksamheten? 

 Vilka utmaningar och möjligheter menar förskollärare att det finns i arbetet med att ge 
barn inflytande? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden beskriver vad tidigare forskning och litteratur skrivit om barns inflytande. I 
bakgrunden presenteras först några definitioner av inflytande, vidare redogörs det för olika 
aspekter och faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande. Slutligen summeras några 
utmaningar och möjligheter.  

2.1 Hur definieras inflytande? 

Nationalencyklopedin (hämtad: 2018-10-25) skriver att inflytande betyder att påverka. Vid 
närmare anblick tycks det inte vara lika enkelt att definiera inflytande som det framgår av 
Nationalencyklopedin. Arnér (2009) skriver att inflytande i relation till förskolan betyder att barn 
ska kunna påverka sin situation och vardag i förskolan. Inflytande är ofta förknippat och ibland 
förväxlat med begreppet delaktighet – som betyder att barn endast deltar i något som andra 
redan har bestämt eller planerat. Enligt Johanessen och Sandvik (2009) uppnås inflytande när 
barnen är delaktiga, det vill säga när förskollärare är uppmärksamma och lyhörda på barns 
åsikter och synpunkter och sedan låter de påverka förskolans miljö och planering. Utifrån den 
definitionen har begreppen samma innebörd. Arnér (2009) skriver att det är viktigt och 
nödvändigt att begreppen skiljs åt, trots att det många gånger används tillsammans i förskolan är 
det viktigt att veta att begreppen inte har samma innebörd. Vidare menar Arnér (2009) att 
inflytande endast uppnås om barnen är delaktig men att vara delaktig innebär inte att barnen 
automatiskt får inflytande. Snarare är delaktighet en förutsättning för inflytande. Biteus och 
Engholm (2016) menar i enlighet med Arnér att det är viktigt att förstå skillnaden mellan 
begreppen, om förskollärare vill förstå vad inflytande betyder.  

Denna studie kommer att utgå från Arnérs (2009) definition av begreppet inflytande det vill säga, 
att inflytande innebär barns möjlighet att påverka sin situation och vardag i förskolan, där 
förskollärare tar hänsyn till barnen önskningar, behov och intressen vid planering av miljö och 
den pedagogiska planeringen 

2.2 Förskolans uppdrag 

Enligt Skolverket (2016) är det i förskolan barns förståelse för demokrati grundläggs. Förskolan 
har en viktig uppgift att fostra barns till demokratiska medborgare och föra vidare de mänskliga 
rättigheterna. Barns behov och intressen som de på ett eller annat sätt uttrycker, ska ligga till 
grund för utformningen av verksamheten. Förskollärare ska ansvara över att varje barn får utöva 
inflytande i förskolan. I ett demokratiskt samhälle finns det skyldigheter och rättigheter och det 
är i förskolan barn ska förberedas för dem.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation. 

 Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 
delta i olika former av samarbeten och beslutsfattanden. 

Förskollärare ska ansvara för: 

 Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

Arbetslaget ska: 

 Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter ska respekteras. 

 Verka för att det enskilda barnets utvecklar sin förmåga att ta ansvar och utöva 
inflytande i förskolan. 

 Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle.  

  (Skolverket, 2016, s12) 
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2.3 Inflytande i förskolan - påverkan, ansvar, kontroll och makt 

Arbetet med barns inflytande i förskolan är komplext. Barns inflytande står alltid i relation till 
förskollärares ansvar över verksamheten. Förskollärarna har alltid det yttersta ansvaret, vilket 
Tullgren (2003) poängterar och menar att förskollärare behöver ha makten i relation till barnen. 
Makt betyder, enligt Johanessen och Sandvik (2009) att förskollärare kan kontrollera barnen med 
exempelvis, regler, rutiner och strukturer. Det finns per automatik en maktasymmetri mellan 
barn och vuxna, och förskollärare kan dessutom genom olika handlingar förstärka eller minska 
makten. Om barn ska få inflytande är de med andra ord alltid tvungna att förlita sig på 
förskollärare eftersom det är de som kan möjliggöra barns inflytande i förskolan (Arnér, 2009).  

I förskolan finns det regler som berättar vad som är okej att göra, förskollärare tenderar dock att 
sätta upp fler regler än vad som är nödvändigt. Arnér (2009) skriver att det beror på att 
förskollärare gärna vill undvika situationer som kan leda till problem i barngruppen. Om 
förskollärarna däremot skulle vänta och se, kanske det inte skulle uppstå något problem i 
barngruppen, men de vill gärna försäkra sig om att det inte uppstår. Lundström (2016) skriver att 
det beror på en rädsla hos förskollärarna och menar att det grundar sig i att de känner en oro 
över att inte veta vad som skulle hända om barnen fick påverka mer i verksamheten än de 
tidigare fått. En annan anledning till varför vissa regler finns kvar grundar sig i att förskollärare 
har stor respekt för sina kollegor och arbetslag. Arnér (2006) skriver i sin avhandling att 
förskollärare tenderar att ta större hänsyn till sina kollegor än mot barnen. Arnér (2006) förklarar 
vidare att det resulterar i att gamla regler, traditioner och kulturer lever kvar trots att dessa 
skulle behöva förändras för att passa barngruppen.  

Öhman (2009) skriver att det är viktigt att förskollärare reflekterar över hur deras makt påverkar 
barnen samt verksamheten, men framförallt att de blir medveten om att deras handlingar i vissa 
fall kan grunda sig i makt och kontrollbehov. Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att 
förskollärare gärna sätter ord som fri och barnens val framför aktiviteter för att på det sättet öka 
barns inflytande och få det att framstå som de minskar sin egen makt. Gannerud och Rönnerman 
(2006) menar vidare att det oavsett om det kallas för fri lek eller barnens egna val kontrolleras 
barnen på ett eller annat sätt, eftersom det är förskollärarna som bestämt när, var och hur 
barnen får göra val eller vad de kan leka med. Ekelund (2011) skriver att förskollärare måste bli 
medveten om deras egen makt eftersom makt ofta missbrukas i förskolan, en anledning till det är 
att makt används omedvetet.  

Om förskollärare vill bli medveten om hur de använder makten är det viktigt att de kritiskt 
granska sig själv. Öhman (2009) framhåller att förskollärare som synliggör hur deras makt 
används också kan skapa en förändring, vilket är nödvändigt om barns inflytande ska bli möjligt i 
förskolan. Makt och kontroll kan dock i vissa fall vara bra, men det är viktigt att reflektera över 
när den bör användas. Westlund (2011) poängterar i sin avhandling att kontroll ibland kan vara 
bra, och ibland ytterst nödvändigt eftersom förskollärare har ett ansvar över att alla barn får 
inflytande. Johanessen och Sandvik (2009) skriver i motsatts till detta att förskollärare måste 
minska sin makten och inte ha någon makt överhuvudtaget om barn ska kunna få inflytande. 
Men är det verkligen möjligt att sträva efter en verksamhet utan makt? Enligt Tullgren (2003) 
måste förskollärare ha makt, eftersom de har det yttersta ansvaret för verksamheten, vilket inte 
gör det möjligt att minska makten. Johansson (2011) menar i likhet med Tullgren (2003) att 
maktpositioner i förskolan är viktigt men poängterar att makt alltid kan användas på olika sätt.  

 

2.3.1 ”Tvivlens mellanrum” 

Förskollärarna sätter ramar för verksamheten, Biteus och Engholm (2016) poängterar vikten av 
att förskollärare innanför dessa ramar vågar släppa kontrollen. En verksamhet där förskollärare 
kontrollerar allt för mycket påverkar barns inflytande negativt. Emilson (2007) skriver i sin 
avhandling att en verksamhet som kontrolleras för mycket minskar barns möjlighet till inflytande 
eftersom de inte får utrymme att påverka. Barns inflytande handlar om att våga att inte veta vad 
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som händer om barnen får påverka mer än de brukar få. Johannesson och Sandvik (2009) skriver 
om ”tvivlens mellanrum” och menar att det innebär att förskollärare som arbetar med barns 
inflytande på allvar måste våga leva i ovisshet där svaren på varför barn gör som de gör inte finns. 
Lundström (2016) menar dock att det är viktigt att komma ihåg att inflytande inte handlar om 
barns rätt att bestämma utan att det handlar om att förskollärare måste hitta en balans, mellan 
deras ansvar och barns rätt till inflytande. Men att förskollärare där emellan behöver våga släppa 
kontrollen. 

 

2.3.2 Bedömning av barns förmåga att hantera inflytande 

Barns inflytande handlar inte om att bestämma allt och det handlar inte heller om att 
förskollärare ska säga ja till barnens initiativ och önskningar bara för att ge dem ett reellt 
inflytande (Ekelund, 2011). Förskollärare har alltid ett ansvar att bedöma hur mycket inflytande 
ett barn klarar av att hantera. Sommer (2005) skriver att en del barn idag får för mycket 
inflytande som de sedan inte har förmågan att hantera. Det blir därmed viktigt att bedöma hur 
mycket inflytande ett barn klarar av, men hur? Svenning (2011) menar att inflytande alltid måste 
stå i relation till barnets ålder och förklarar att barn ska få mer inflytande ju äldre de blir. Ett 
tydligt exempel beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) när Hjördis, 17 månader 
gammal inte vill gå in för att äta lunch. I detta exempel måste förskollärarna göra bedömningen 
att Hjördis inte själv kan påverka situationen, däremot är det viktigt att komma ihåg att barnen 
alltid måste bemötas med respekt. Biteus och Engholm (2016) poängterar att förskollärare måste 
vara medveten om att det finns olika rutiner i förskolan som kan påverka barns inflytande, vilket 
gör det viktigt att vara medveten att det handlar om ett förhållningsätt gentemot barnen. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) skriver att det är viktigt att förskollärare sätter ord på 
barns känslor för att bekräfta att deras vilja är uppmärksammad och menar att det är viktigt att 
förklara varför de inte får som de vill. De menare vidare att barn behöver utveckla en förståelse 
för att förskollärare ibland behöver bestämma, vilket de gör om de bemöts med respekt. 

2.4 Samsyn kring barns inflytande 

En viktig faktor när det kommer till barns inflytande är att arbetslaget behöver vara överens om 
hur arbetet ska genomföras och hur varje enskild förskollärare definierar begreppet inflytande, 
Ekelund (2011) skriver att förskollärare som inte diskuterar i arbetslaget kan bli irriterade på 
varandra när vissa vill att barnen ska få mer inflytande och andra inte. Är kollegorna sinsemellan 
överens menar Ekelund (2011) att risken minskar. En annan anledning till varför det är viktigt att 
diskutera i arbetslaget är enligt Biteus och Engholm (2016) att förskollärare blir mer 
accepterande mot både sina kollegor och barnen eftersom de tillsammans har kommit överens 
om hur arbetet ska gå till. En annan anledning är att arbetet med barns inflytande kräver mycket 
tid av förskollärarna, vilket gör det viktigt att hela arbetslaget är engagera i arbetet för att minska 
risken för konflikter (Biteus och Engholm, 2016). 

 

2.4.1 Inflytande i relation till förhållningssätt och barnsyn 

För att möjliggöra barns inflytande är det viktigt att förskollärare reflekterar över vilket 
förhållningssätt de har. Arnér (2009) skriver att de som arbetar i förskolan måste vara medvetna 
om deras förhållningssätt eftersom det kan påverka vilken möjlighet barn har till inflytande. 
Vidare menar Arnér (2009) att vuxna kan ha egna åsikter om barnen, det vill säga vad barnen är 
och vem barnen är, det påverkar hur förskollärarna förhåller sig gentemot dem. Det finns med 
andra ord risk att barns inflytande begränsas av förskollärares förhållningssätt och barnsyn. 
Biteus och Engholm (2016) menar att förskollärare som inte är medvetna om sitt förhållningssätt 
och hur det påverkar barnen kan missa det barnen uttrycker, vilket gör det svårt för förskollärare 
att bygga verksamheten efter barnens önskningar och tankar.  
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Det är viktigt att se verksamheten ur barns perspektiv när det kommer till barns inflytande, vilket 
enligt Lundström (2014) innebär att förskollärare försöker förstå barnens intressen och deras 
värld. Det är svårt att se verksamheten ur barns perspektiv men  Johanessen och Sandvik (2009) 
skriver att det är viktigt att försöka för att främja barns inflytande. Trots att förskollärare försöker 
förstå barnens värld går det aldrig att förstå andra människors helt och hållet men det går 
däremot att försöka (Arnér, 2009).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att ett sätt att försöka förstå en annan 
människas värld är genom samtal. Genom samtal kan barnen berätta om sina intressen, åsikter 
och önskningar som är viktiga för att kunna ge barn inflytande i verksamheten. Det förutsätter 
dock att barnen blir sedda som kompetenta. Johanessen och Sandvik (2009) menar att barn som 
blir sedda som kompetenta får sina intressen och åsikter värdesatta av förskollärarna. 
Johanessen och Sandvik (2009) menar vidare att det är viktigt att förskollärare ibland försöker se 
vad barnen kan lära dem och inte vad de kan lära barnen. Om barn blir sedda som kompetenta 
och förskollärare försöker se verksamheten ur barns perspektiv menar Johansson (2011) att 
verksamheten bygger på en samspelande atmosfär. Det vill säga att barnens åsikter, önskningar 
och intressen är värdefulla för förskollärarna.  

2.5 Barns inflytande i relation till miljöns utformning 

Miljön är en viktig del av barns inflytande, Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att 
barnen lär sig och utvecklas när de samspelar med miljön. För att miljön ska passa barnen är det 
viktig att deras intressen, åsikter och behov är utgångspunkten och eftersom barns intressen 
skiftar måste miljön också kunna göra det. Biteus och Engholm (2016) skriver att det inte är 
möjligt med en oföränderlig miljö eftersom barn ständigt utvecklas. För att kunna anpassa miljön 
menar Westlund (2011) att det är viktigt att observera barnen, eftersom det blir tydligt vad 
barnen är i behov av. I enlighet med Westlund (2011) menar Biteus och Engholm (2016) att 
observationer gör det möjligt att se vad som sker i miljön och hur den behöver förändra. Om 
barn endast springer runt är det viktigt att fundera över hur miljön behöver förändras för att 
passa barngruppen. Ett annat sätt att förändra miljön efter barnen är att samtala med dem. 
Arnér (2009) menar att det är viktigt att prata med barnen eftersom det ger förskollärare en 
förståelse för vad barnen tycker och tänker. Miljön ska vara anpassad efter barnen och som följd 
av det kan barnen själva ta initiativ. Westlund (2011) menar att en miljö som är anpassad efter 
barngruppen resulterar i att barnen blir självständiga och förskollärarna kan ta ett steg tillbaka, 
eftersom barnen själva kan ta fram det material de vill utforska eller att barnen själva kan gå till 
den aktivitet de vill göra.  

2.6 Utmaningar i arbetet med att ge barn inflytande 

En stor utmaning i att ge barn inflytande är att förstå vad inflytande betyder och hur arbetet ska 
genomföras i verksamheten. Westlund (2011) skriver i sin avhandling att förskollärare många 
gånger har svårt att veta hur arbetet med barns inflytande ska gå till. Ofta menar Westlund 
(2011) nämner de barns möjlighet att välja mellan aktiviteter som redan är bestämda av 
förskollärarna som ett bra exempel på hur barns inflytande kan bli verklighet inom förskolan. 
Biteus och Engholm (2016) menar i motsats till detta att inflytande inte betyder att barn ska ha 
rätt att välja, utan att barn oavsett inflytande ska kunna välja vad de vill göra. Inflytande handlar 
om förskollärares förhållningssätt snarare än något som praktiskt ska ske i verksamheten och 
enligt Ekelund (2011) är det en stor utmaning. En anledning till att förskollärare ofta nämner 
barns möjlighet att välja mellan förutbestämda aktiviteter som inflytande kan bero på att 
förskolans läroplan endast skriver om vilka mål den enskilda förskolläraren och arbetslaget ska 
sträva efter (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2016). Men hur arbetet ska gå till, det är upp till 
varje arbetslag. Det innebär att arbetet med barns inflytande skiljer bland förskolor vilket kan 
påverkar barns möjlighet till inflytande, eftersom de alltid måste förlita sig på förskollärarna 
(Arnér, 2006). Det finns många tolkningar om hur barns inflytande i förskolan blir möjligt och 
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Biteus och Engholm (2016) skriver att de förmodligen finns lika många tolkningar och definitioner 
som det finns förskollärare i Sverige idag.  

Sommer (2005) skriver att en utmaning är att bedöma hur mycket inflytande ett barn kan 
hantera och skriver att barn kan ges för mycket inflytande men även att barn kan komma att få 
för lite inflytande i relation till vad de har rätt till. Vidare menar Sommer (2005) att barn som får  
för lite inflytande snarare upplever skendemokrati, det vill säga att barn endast får påverka 
sådant som saknar betydelse. Det betyder att förskollärare idag har mycket att fundera över när 
det kommet till inflytande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) påpekar dock att oavsett 
hur stor utmaning arbete med barns inflytande kan vara, är det alltid förskollärarnas ansvar att 
ge barn ett reellt inflytande. 

2.7 Möjligheter i arbetet med att ge barn inflytande 

Att arbeta med barns inflytande innebär att miljön är anpassad efter de barn som befinner sig i 
verksamheten, vilket innebär att barnen kan ta ett kliva fram och förskollärarna kan ta ett steg 
tillbaka vilket främjar barns inflytande. Biteus och Engholm (2016) skriver att en förskola som har 
anpassat miljön efter barnen också är en förskola där barns inflytande främjas. De förklarar 
vidare att barnen kan röra sig fritt eftersom de material som finns i förskolan är anpassad efter 
barnens nivå och storlek. Enligt Skolverket (2016) blir barn som ges ett reellt inflytande redo för 
ett liv i demokrati, där barnen har en förståelse för hur ett samhälle med demokratiska 
värderingar fungerar.  

 

Sammanfattning: 
Tidigare forskning och litteratur är oense om vad inflytande betyder och har olika uppfattningar 
om hur inflytande bör definieras, oftast förknippas det med delaktighet vilket gör det svårt att 
förstå vad inflytande egentligen betyder. 

För att ge barn inflytande finns det många aspekter och faktorer som tidigare forskning och 
litteratur menar är viktiga att ta hänsyn till. Det är exempelvis viktigt att våga släppa kontrollen 
eftersom en kontrollerad verksamhet begränsar barns inflytande. Flera aspekter och faktorer 
som tidigare forskning och litteratur nämner är förskollärares förhållningssätt och barnsyn samt 
att det är viktigt att se barn som kompetenta för att främja deras inflytande. För att underlätta 
arbetet är det också viktigt att det finns en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras för att 
minska risken för konflikter. Miljön är viktig dels eftersom en miljö anpassad efter barnen gör 
dem mer självständiga men även för att barn genom sitt inflytande kan påverka utformning för 
att den ska bli anpassad efter dem.  

Tidigare forskning och litteratur skriver att det kan vara svårt att veta hur mycket eller hur lite ett 
barn kan få inflytande över, vilket är en stor utmaning för förskollärarna. En annan utmaning är 
att läroplanen endast skriver ut vilka mål förskolan ska sträva efter, men hur arbetet bör gå till är 
upp till varje arbetslag. Det betyder att det finns ett tolkningsutrymme vilket kan påverka barns 
inflytande. Det framkom i bakgrunden några möjligheter med arbetet att ge barn inflytande, 
exempelvis att barnen blir självständiga när miljön är anpassad efter dem samt att de blir redo 
för ett liv i demokrati. 
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3. Metod 

I denna del kommer undersökningsmetoden, urvalet, datainsamlingen databearbetningen 
beskrivas. Slutligen kommer det beskrivas hur studien genomförts för att öka trovärdigheten och 
äktheten, och vilka etiska överväganden som tagits i beaktande.  

3.1 Undersökningsmetod 

Metoden valdes utifrån studiens syfte, att undersöka hur den enskilda förskolläraren definierar 
och vilket förhållningssätt de har till begreppet inflytande och hur de arbetar i förskolan för att ge 
barn inflytande. Därmed valdes kvalitativ intervju som metod eftersom målet med denna 
undersökning var att tillägna sig olika beskrivningar utifrån intervjupersonens perspektiv (Kvale 
och Brinkmann, 2014). Undersökningen syftade till att förskollärarna själva skulle beskriva deras 
upplevelser, hur de känner, tolkar och arbetar i förskolan. Enligt Eliasson (2018) är kvalitativ 
intervju en bra metod om intervjuledaren vill ta reda på hur informanten upplever och beskriver 
olika företeelser eftersom en kvalitativ intervju fokuserar på ord och inte siffror. I kvalitativa 
intervjuer har intervjuledaren gjort en intervjuguide (Bilaga 1) som syftar till att fråga det som är 
viktigt att få svar på under intervjun, men även för att intervjun ska ge relevant information 
(Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuguiden utgick i denna studie från tre ämnesområden som 
var: definition och förhållningssätt, arbetssätt och utmaningar/möjligheter. En halvstrukturerad 
intervju valdes eftersom det ger intervjuledaren möjlighet att ställa följdfrågor om det krävs för 
att ge en fördjupad förståelse (Eliasson, 2018). Genom att använda sig av en halvstrukturerade 
intervjuform visar intervjuledaren en öppenhet för oväntade svar som kan uppkomma under 
intervjun istället för att komma med egna uppfattningar om hur intervjupersonen kommer att 
svara (Kvale och Brinkmann, 2014).  

3.2 Urval 

Undersökningsgruppen bestod av sju förskollärare, en man och sex kvinnor i ålder 33 till 61. 
Urvalet är ett strategiskt urval, eftersom att studien skulle ge en mer representativ överblick. 
Eliasson (2018) skriver att ett strategiskt urval innebär att både ålder och kön varierar hos 
informanterna. För att komma i kontakt med de sju förskollärare användes kommunens hemsida, 
där är alla förskolor inom kommunen är nedskrivna med tillhörande kontaktuppgifter. Sju 
förskolor valdes ut, via telefon kontaktades förskolorna för att förklara studiens syfte men även 
att de som deltog i studien skulle vara anonyma. För varje förskola valdes en förskollärare ut, de 
valdes utifrån ålder och kön, sedan fick de frågan om de ville medverka i studien. Sex av 
förskollärarna kontaktades via telefon och en via mail, mailadressen lämnade en kollega på 
förskolan ut. Alla sju förskollärare som kontaktades valde att medverka i studien. Tid och plats 
valdes av förskollärarna, samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt samtalsrum på den förskola 
de arbetar på. Förskollärarna som medverkade i studien arbetar alla inom samma kommun i ett 
län i norra Sverige, däremot på olika förskolor. Namn, kommun och förskola förblir anonyma, 
men förskollärarna benämns i studien som, Anna, Mona, Kim, Olivia, Lena, Charlie och Eva. 

3.3 Datainsamling 

Det första som gjordes var att kontakta de förskollärare som skulle medverka. Förskollärarna fick 
förklarat vad syftet med studien var och det fick information om att de skulle vara helt anonyma 
och att intervjuerna beräknades pågå i 45 minuter. Förskollärarna fick sedan två dagar på sig 
innan de skulle lämna besked om de ville delta i studien, för att de inte skulle känna sig stressad 
över att lämna besked direkt, utan att de skulle få möjlighet att fundera om de verkligen ville 
delta i lugn och ro. Alla förskollärare som kontaktades valde att ställa upp, när de lämnat besked 
fick samtliga information om att de en vecka innan intervjuerna skulle få ett missivbrev (Bilaga 2). 
I missivbrevet framgick mer information om studiens syfte, det framgick även att de kunde 
avbryta sin medverkan utan att förklara varför. De berörda förskollärarna fick också information 
om att det material som framkommer under intervjuerna endast skulle användas till studien och 
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efter studien blivit godkänd skulle personliga uppgifter om dem raderas. Innan intervjuerna 
genomfördes en testintervju med en förskollärare som inte medverkade i studien för att 
säkerhetsställa att frågorna gav svar på det som efterfrågades. Efter det skickades en 
intervjuguide (Bilaga 1) tillsammans med missivbrevet (Bilaga 2) till förskollärarna för att de 
skulle hinna förbereda sig, för att på det sättet ge intervjun en högre kvalité. Innan intervjuerna 
påbörjades fick förskollärarna skriva under en samtyckesblankett där de godkände sitt 
deltagande i studien samt att det godkände att intervjun spelades in. Alla intervjuer skedde i ett 
angränsade samtalsrum på förskolan. Intervjuerna delades upp mellan intervjuarna, en ställde 
frågorna och den andra antecknade men lyssnade uppmärksamt. Intervjuerna började med 
enklare bakgrundsfrågorför att förskollärarna skulle bli bekväma. Därefter ställdes mer ingående 
frågor gällande barns inflytande. Förskollärarna fick i början svara på hur de definierar begreppet 
inflytande, sedan fick de beskriva hur de arbetar i verksamheten för att ge barn inflytande för att 
sedan avsluta intervjuerna med vilka utmaningar och möjligheter de skulle kunna tänkas finnas i 
arbete med att ge barn inflytande.  

Totalt genomfördes sju intervjuer som varade i snitt 25 minuter, aningen kortare än vad 
förskollärarna tidigare informerades om. Varför förskollärarna blev ombedda att avsätta 45 
minuter för intervjuerna var för att det skulle finnas gott utrymme att i lugn och ro intervjua. Det 
var viktigt att förskollärarna upplevde att det fanns tid för dem att berätta och fördjupa sina svar 
utan att det skulle bli tidspress.  

3.4 Databearbetning  

För att bearbeta det insamlade materialet användes en kvalitativ innehållsanalys, som har sitt 
ursprung i ett fenomenografiskt perspektiv. Marton och Booth (2000) skriver att ett 
fenomenografiskt perspektiv innebär att olika tolkningar och beskrivningar om ett särskilt 
fenomen undersöks. Kvalitativ innehållsanalys innebär att materialet sorteras in i olika 
kategorier. Utgångspunkten i bearbetningen har varit Alexanderssons (1994) fyra olika faser som 
underlättar arbetet med att kategorisera olika tolkningar och beskrivningar.  

Bearbetningen påbörjades efter att alla sju intervjuer hade genomförts. Det första som gjordes 
var att transkribera alla intervjuer. Det vill säga att det inspelade materialet skrevs ned ordagrant. 
Det utskrivna materialet lästes sedan igenom, Alexandersson (1994) skriver i den första fasen att 
det är viktigt att läsa igenom materialet för att kunna skapa sig en överblick av vad som 
framkommit. Sedan användes markeringspennor för att markera det viktiga i materialet i relation 
till studiens syfte samt att viktiga nyckelord märktes ut. Alexandersson (1994) menar att det i den 
andra fasen är viktigt att sortera ut det kärnfulla för att kunna uppmärksamma likheter och 
skillnader i svaren som lämnats av respondenterna. När det viktigaste materialet och nyckelord 
märkts ut sorterades det in under kategorier. Kategorierna utgick från frågeställningarna, för att 
säkerhetsställa att alla frågor blivit besvarade. Alexandersson (1994) skriver i den tredje fasen i 
enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) att processen kan underlättas genom att sortera in 
materialet under kategorier. Utifrån de kategorier som utgick från frågeställningarna sorterades 
materialet under varje kategori in i underrubriker utifrån svarens likheter och område. Efter att 
materialet sorterats in under rätt kategori påbörjades arbetet att sammanfatta materialet med 
egna ord i likhet med Alexanderssons (1994) fjärde och sista fas som innebär att texten 
sammanfattas utifrån de olika kategorierna. Texten har stärkts med individuella citat från 
intervjuerna för att öka tillförlitligheten. 
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3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet innebär att studien är trovärdig och pålitlig. Trovärdighet innebär att 
intervjupersonens beskrivningar och svar i resultatet stämmer med vad de sagt under intervjun 
(Bryman, 2011). För att uppnå hög trovärdighet i studien har deltagarna i studien fått ta del av 
resultatet för att säkerhetsställa att deras beskrivningar och svar återgetts korrekt. Pålitlighet 
innebär att alla delar i forskningsprocessen är tydligt beskrivna, medarbetare kan granska texten 
för att säkerhetsställa att alla delar i forskningsprocessen finns med (Bryman, 2011). Alla delar i 
studien har i detta fall granskas av en handledare som är Universitetslektor, för att se att alla 
delar är tydligt beskrivna och finns med. Äkthet innebär att resultatet återger deltagarnas 
beskrivningar och svar korrekt (Bryman, 2011). Äktheten i denna studien har styrkts genom att 
använda citat från intervjuerna i resultatet.   

3.6 Etiska ställningstaganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådet (2017) fyra forskningsetiska principerna. Den första 
principen är informationskravet som betyder att studiens syfte och frågeställningar tydligt 
beskrivs för de som ska delta i undersökningen, de som deltar ska också informeras om att det är 
frivilligt att medverka och att de kan avbryta sin medverkan utan när som helst och att de 
kommer vara anonyma i studien (Vetenskapsrådet, 2017). De berörda förskollärarna blev 
informerade om studiens syfte vid första telefon- eller mailkontakt. Det framgick även att de 
skulle förbli anonyma i studien. En vecka innan intervjuerna skickades ett missivbrev (Bilaga 2) till 
de berörda förskollärarna, där studiens syfte återigen framgick och de forskningsetiska 
övervägandena förklaras ingående. Den andra principen är samtyckeskravet som betyder att de 
som deltar i studien godkänner sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Via telefon- och 
mailkontakt fick de berörda förskollärarna lämna besked om sin medverkan. De fick två dagar på 
sig att överväga om de skulle medverka eller inte. Vid intervjuerna fick förskollärarna skriva 
under en samtyckesblankett för att godkänna sin medverkan och att intervjuerna spelades in på 
en ljudenhet. Den tredje principen är konfidentialitet som betyder att de som deltar är anonyma 
i studien och att de inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). De berörda förskollärarna fick 
ett missivbrev (Bilaga 2) en vecka innan intervjuerna med information om att deras namn, vilken 
förskola de arbetar på och vilken kommun de bor och arbetar i skulle vara anonyma i studien. 
Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet Som innebär att all information som 
framkommer under studien och informationen om deltagarna inte hamnar hos obehöriga 
(Vetenskapsrådet, 2017). De berörda förskollärarna fick information om att all information som 
framkommer under intervjun skulle raderas efter avslutad och godkänd studie. 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens tre frågeställningarna. Texten är sammanfattad genom 
författarnas bearbetningar och tolkningar och stärks med individuella citat från intervjuerna.  

Frågeställningar 

 Hur definierar och vilket förhållningssätt har förskollärare till barns inflytande? 

 Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra barns inflytande i den vardagliga 
verksamheten? 

 Vilka utmaningar och möjligheter menar förskollärare att det finns i arbetet med att ge 
barns inflytande 

4.1 Förskollärares definition av och förhållningssätt till barns inflytande.  

Nedan presenteras förskollärares definitioner av begreppet inflytande samt deras 
förhållningssätt till begreppet. 

 

4.1.1 Förskollärares definition av begreppet inflytande 

När förskollärarna fick frågan om hur de definierar begreppet inflytande upplevde alla att det var 
svårdefinierat och var inte helt säker på om deras tolkning av begreppet var den rätta. Varför det 
är svårt att definiera inflytande beskrev Anna: 

Det är så svårt att definiera inflytande, eftersom det sker så naturligt i verksamheten 
och inget jag reflekterar över 

(Anna) 

Ett flertal av förskollärarna förklarade att inflytande för dem betyder att barn ska ha möjlighet att 
påverka sin vardag på ett påtagligt sätt. Det betyder att verksamheten ska utgå från barnen. 
Mona beskrev det som följande: 

Barns inflytande betyder för mig att barnen genom sina intressen, åsikter och behov 
ska kunna påverka sin vardag på förskolan. Det innebär att vi förskollärare ska ha 
barnen som utgångspunkt när vi planerar 

(Mona) 

Å andra sidan menade ett fåtal av förskollärarna att inflytande betyder att barnen ska bestämma 
i verksamheten. De menade vidare att barn ska kunna ta egna beslut och kunna bestämma vad 
de vill göra under sin dag på förskolan. Kim förklarade inflytande som följande: 

Inflytande för mig betyder att bestämma, barnen ska bestämma i verksamheten. Det 
kan vara allt ifrån att barnen får bestämma vad de vill leka men även vem de vill leka 
med 

(Kim) 

Två förskollärare berättade att inflytande betyder att barnen ska vara delaktig verksamheten. 
Det innebär att barnen enligt dem ska vara delaktig i beslut som rör deras vardag på förskolan. 
Anna berättade följande: 

Inflytande betyder att barnen ska vara delaktig, det innebär att barnen ska vara 
delaktig i beslut som rör deras vardag. Delaktighet ger inflytande tänker jag 

(Anna) 

Förskollärares definitioner av inflytande skiljer sig åt och det går att urskilja tre olika men tydliga 
definitioner: påverka, bestämma och delaktighet.  
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4.1.2 Inflytande i förskolan - påverkan, ansvar, kontroll och makt 

Alla förskollärare var eniga om att deras position som förskollärare ger dem makt. De berättade 
att det är viktigt att fundera över hur makten används, eftersom det påverkar barnen. Att makt 
används mer än det behövs förklarade Eva: 

Oj, vi missbrukar makt mycket tror jag, men makt är inget man reflekterar över utan 
det bara sker, men efteråt kan man såklart inse att det var onödigt att använda sig av 
sin makt 

(Eva) 

Ett fåtal av förskollärarna förklarade att de ibland måste säga nej till barnens initiativ för att det 
inte är genomförbart eller för att det är skadligt. På ett sätt menade förskollärarna att det blir en 
sorts maktutövning, men de förklarade vidare att de också är i behov av makten för att 
exempelvis kunna säga nej till sådant som kan vara skadligt eftersom de har ett ansvar för barnen 
och verksamheten. Mona förklarade det som följande: 

Barns inflytande handlar inte om att vi förskollärare ska luta oss tillbaka och säga, gör 
vad ni vill barn, vi har ju fortfarande ett ansvar över dem och kan inte låta dem göra 
vad som helst. Vi kan inte riskera barnens säkerhet bara för att de ska få inflytande. 

(Mona) 

Två av förskollärarna menade att regler är ett typiskt sätt att utöva sin makt. De berättade vidare 
att det är lätt att sätta upp regler i verksamheten eftersom det blir tydligt och enkelt för alla vad 
det är som gäller. Om någon bryter mot reglerna är det lätt att hänvisa tillbaka till dem. Samma 
förskollärare berättade att regler också kan göra att det blir mer oroligt i barngruppen, eftersom 
många regler endast finns för förskollärarnas skull, för att de ska kunna luta sig tillbaka. Anna 
berättade att regler som endast finns för deras skull inte blir logiska för barnen och beskrev 
följande: 

Ja det är ju jätteskönt med regler, men det är ju inte därför reglerna ska finnas för att 
vi ska kunna chilla. Sätter vi upp regler för vår egen skull kommer det bli tvärsemot, 
barnen kommer att protestera mot dem och tycka reglerna suger. Det är viktigt att de 
regler som finns är förankrade hos barnen då blir dem logiska för barnen och då kan 
det räcka med några regler istället för att ha flera regler 

(Anna) 

En förskollärare berättade å andra sidan att det styr barnen väldigt mycket i verksamheten. 
Barnen behöver regler och ramar för att veta vad som är okej att göra. Barnen ska med andra ord 
anpassa sig efter de regler som finns. Kim beskrev följande: 

Vi har ju makten och vi styr barnen eftersom vi bestämmer vilka lekar det är okej att 
leka men även vilket material som finns som barnen kan använda. Barnen blir tvungen 
att anpassa sig efter det eftersom vi bestämt det 

(Kim) 

 
En förskollärare berättade att det är viktigt att fundera över hur barnen bemöts. Trots att makt 
används menar Lena att det alltid går att bemöta barnen respektfullt. Makt behöver inte vara 
något dåligt utan de beror på hur makten används. Lena beskrev makt som följande: 

Det finns två sidor av makt enligt mig. Ena sidan är den dåliga makten där barn blir 
bemöt med en dålig attityd vilket minskar barns inflytande. Den andra sidan är att 
barn kan bli bemött på ett respektfullt sätt trots att vi använder makten eftersom vi 
har ett ansvar. Det är ibland nödvändigt att använda makten, men bemöter vi barnen 
respektfullt kan fortfarande deras inflytande tillgodoses även fast det i stunden inte är 
möjligt. 

(Lena) 
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Att bedöma hur mycket inflytande ett barn klarar av att hantera är viktigt enligt alla förskollärare, 
eftersom det handlar om ett ansvar över barnen vilket innebär att barn inte kan få inflytande 
bara för att det står i läroplanen. Mona beskrev följande exempel: 

Skulle de yngsta barnen själva få välja skulle de helst av allt inte har några kläder på sig 
när de går ut, men eftersom de kan vara 15 minus ute så kan ju inte barnen bestämma 
det själv utan vi måste ta vårt ansvar. Hur skulle det se ut om vi skickar ut barnen utan 
kläder bara för att de vill och för att vi inte ska hindra deras inflytande? Vi måste alltid 
bedöma hur mycket inflytande ett barn kan få 

(Mona) 

Alla förskollärare berättade att barnens ålder avgör hur mycket inflytande ett barn kan ges, ju 
äldre barnen blir desto mer inflytande kan de också få.  

 

4.1.3 Samsyn kring barns inflytande 

Alla förskollärare poängterade att det är viktigt att diskutera i arbetslaget för att möjliggöra barns 
inflytande. De menade att det är väsentligt att tillsammans komma överens om vad inflytande 
betyder och hur arbetet bör gå till i verksamheten. Om inte alla i arbetslaget har samma syn på 
inflytande kan det finnas en risk för att kollegor blir oense. Anna beskrev följande situation:  

En gång hade jag en kollega i arbetslaget som inte hade samma syn som oss andra på 
vad inflytande innebär, det gjorde att det blev väldigt svårt att arbeta och i längden 
blev det konflikter och irritation i arbetslaget 

(Anna) 

Ett flertal av förskollärarna berättade att de tillsammans i arbetslaget brukar diskutera barns 
inflytande kontinuerligt. I diskussionerna brukar de tillsammans komma överens om hur arbete 
bör gå till. Om alla gör på olika sätt riskerar barnen att bli förvirrade. Olivia berättade varför de 
diskuterar barns inflytande: 

Att diskutera inflytande är jätteviktigt, vi brukar diskutera hur och vad barnen 
egentligen ska ha inflytande över, vi pratar också om hur vi kan få barnen att känna att 
de har inflytande. Många gånger kommer man fram till att barn ska ha inflytande över 
olika saker, men ibland måste vi granska oss själva och fundera över om barnen 
verkligen får inflytande över det vi kommit överens om. Det är också väldigt viktigt att 
reflektera över tillsammans i arbetslaget 

(Olivia) 

Trots att alla förskollärare berättade att det är viktigt med en gemensam syn i arbetslaget, var 
det inte alla som gjorde det. Ett fåtal av förskollärarna medgav att de sällan eller aldrig diskuterar 
barns inflytande. Två av förskollärarna berättade att de önskar diskutera barns inflytande mer 
men att det idag inte finns tid till det, samt att de aldrig diskuterar barns inflytande eftersom det 
sker indirekt i andra diskussioner. Kim berättade följande: 

Vi pratar aldrig om barns inflytande specifikt, eftersom det sker i andra diskussioner. 
Exempelvis när vi ska välja teman så utgår vi från barnens intressen och då blir det som 
att vi diskuterar barns inflytande fast vi inte har sagt att, nu diskuterar vi inflytandet 

(Kim) 
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En förskollärare, Olivia, berättade att de inte behöver diskutera med varandra eftersom de har 
arbetet så länge ihop. Eftersom arbetslaget har arbetat så länge tillsammans är alla kollegor så 
tighta med varandra så de förstår varandra utan att prata: 

Vi känner varandra så bra så vi kan kommunicera genom att utbyta blickar med 
varandra och då förstår den andra direkt vad man menar 

(Olivia) 

Olivia tycker det är bra att kunna kommunicera med ögonen eftersom det inte alltid finns tid att 
prata med sina kollegor. 

 

4.1.4 Inflytande i relation till förhållningssätt och barnsyn 

Alla förskollärare nämnde vikten av barnsyn när de talade om barns inflytande. De menade 
vidare att barn bemöts olika beroende på vilken barnsyn de som arbetar i förskolan har och det 
påverkar vilken möjlighet barn har till inflytande. Mona beskrev följande: 

Vilken barnsyn vi har är jätteviktigt, barnsyn är avgörande för hur vi bemöter barnen 
och vilket förhållningssätt vi har. Barnsyn är det första steget enligt mig för att kunna 
arbeta med barns inflytande 

(Mona) 

Ett flertal av förskollärarna menade att det är viktigt att barnen blir sedd som kompetenta, det 
ökar deras chans till inflytande. Att se barn som kompetenta innebär att barnen blir sedd som 
värdefulla och att deras åsikter, tankar, intressen och önskningar värdesätts. Om barn blir sedda 
som kompetenta kan förskollärarna inte anse att de vet mest. Det handlar om att ge barnen ett 
förtroende och då går det inte enligt förskollärarna att ha inställningen att barnen inte kan 
bestämma något bara för att de är små. Charlie förklarade: 

Om barn önskar en sak och vi förskollärare har en barnsyn där de blir sedd som 
kompetenta kommer vi ta deras önskan på allvar och se värdet i den. Det handlar om 
att vi måste lita på att barnen tar kloka beslut och det gör man om vi ser barnen som 
kompetenta 

(Charlie) 

Vilket förhållningssätt förskollärarna har beror på deras barnsyn. När det gäller barns inflytande 
berättade två förskollärare att förhållningssättet gentemot barnen är viktigt. Det handlar om att 
respektera barns tankar och idéer hela tiden. Om ett barns initiativ inte är genomförbart är det 
viktigt att barnen känner att deras önskan blir tillgodosedd trots att det inte går att genomföra i 
stunden. Olivia beskrev följande situation: 

Låt oss säga att två barn vill måla i ateljén, men att det inte går eftersom vi ska äta 
lunch. Då kan man antingen bara säga nej, men det låter inte alls trevligt. Man kan 
hellre säga och förklara för barnen att deras idé är väldigt bra men att det i stunden 
inte är möjligt men att barnen kan få vara i ateljén på eftermiddagen. Då upplever och 
känner barnen att vi ändå tillgodoser deras önskan 

(Olivia) 

Förhållningssättet påverkas av barnsynen och båda är lika viktiga för att barn ska kunna få 
inflytande i förskolan.  
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4.2 Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inflytande  

Nedan kommer förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar konkret för att möjliggöra barns 
inflytande beskrivas. Det kommer presenteras i underrubriker som benämns: Barns inflytande i 
relation till miljöns utformning och barns inflytande i relation till val.  

 

4.2.1 Barns inflytande i relation till miljöns utformning 

Under intervjuerna framhöll förskollärarna att miljön är en viktig del i barns inflytande. De 
menade att det därför blir viktigt att barnen får inflytande i miljön, Charlie menade att det kan 
handla om att barns intressen får påverka miljön och beskrev det på detta vis: 

Det är viktigt enligt mig att låta barnens intressen påverka miljön, det blir ju roligare 
för alla 

(Charlie) 

Ett flertal av förskollärarna berättade att de hade en bas och grundstruktur i miljön. De förklarar 
vidare att de inhämtade idéer från olika förskolor som de gjort studiebesök på. Därefter har de 
observerat och sett vad barngruppen utifrån den miljön som finns behöver och vad barnen är 
intresserad av och sedan förändrat efter det. 

Vi har en grund i miljön men sedan är det utifrån barnen vi förändrar, vi ser utifrån 
observationer vad barnen är intresserad av och efter det förändrar vi miljön i den mån 
de går. Säg att barnen är intresserad av superman, då brukar vi fundera på hur vi kan 
anpassa miljön efter det 

(Mona) 

Ett fåtal av förskollärare berättade att de alltid utgår från barngruppen och brukar testa sig fram 
till vad som fungerar. De förklarade vidare att de ibland har tagit bort saker och material i vissa 
rum för att skapa en förändring. Men har då märkt att barnen saknar det som plockats bort. 
Olivia förklarar följande:  

Om vi märker att barnen saknar något som vi tagit bort, tar vi självklart tillbaka det. 
Det är barnens vardag så det är viktigt att de trivs och utifrån det får de inflytande i 
miljön 

 (Olivia) 

Anna menade fortsättningsvis att det är viktigt med en fungerande miljö och då krävs det att den 
är anpassad efter barnen, vilket innebär att miljön måste förändras ofta eftersom barnen alltid 
utvecklas. Det kommer nya individer som har olika behov och intressen som förskollärare måste 
förhålla sig till. 

Barngruppen förändras hela tiden, då är det viktigt att alltid miljön följer barnen. Det 
handlar om att våga testa och se om de funkar eller inte 

(Anna) 

Ett flertal förskollärare berättade att de tyckte de var svårt att veta vad de allra yngsta barnen vill 
och tycker om miljön när de inte har något språk. De menar vidare att de mindre barnen inte kan 
uttrycka sig verbalt som de större barnen kan och det påverkar deras möjlighet till inflytande. Eva 
berättade följande: 

Med de äldre barnen kan vi ha en dialog om miljön för att de ska få inflytande, men 
med det yngre barnet blir det svårare att utforma miljön eftersom de inte kan prata 
vilket kan göra att miljön inte blir lika anpassad efter de mindre barnen som med de 
större barnen 

 (Eva) 
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Å andra sidan menade ett fåtal av förskollärarna att det är lätt att se om de yngre barnen tycker 
om miljön eller om en förändring krävs. De förklarade vidare att de yngre barnen tydligt visar om 
de inte gillar eller trivs i miljöns utformning även fast de inte kan prata. Anna sa följande: 

Med mindre barn måste man titta på kroppsspråket och våga förändra tills man ser att 
barnen gillar miljöns utformning, eftersom de inte kan uttrycka sig verbalt. Det är ju 
inte värre än att vi måste ändra tillbaka miljön till den ursprungliga utformningen. 

(Anna) 

Alla förskollärare var eniga om att en miljö som är anpassad efter barnen gör att klimatet blir 
lugnare och tryggare för barnen, eftersom den är inbjudande och barnen lättare kommer in i 
aktiviteter. Kim beskrev följande:  

Det blir lugnare och tryggare när miljön är anpassad efter barnen, vi kan släppa mer på 
gränserna vilket gör barnen mer fria eftersom de kan själva välja vad de vill göra 

(Kim) 

Vidare menade förskollärarna att genom en anpassad miljö leder det till att de kan släppa lite 
mer på gränserna och det ger barnen mer inflytande för deras initiativ.  

 

4.2.2 Barns inflytande i relation till val 

Ett vanligt sätt att arbeta med barns inflytande som alla förskollärare beskrev är att använda sig 
av valtavlor. Genom att arbeta på detta sätt får barn möjligheter att göra val i förskolan och det 
är viktigt för att kunna ge barn inflytande. Lena utvecklade deras arbete med valtavlan: 

Valtavlor har vi arbetat länge med, det innebär att barnen får välja mellan olika 
aktiviteter som de önskar göra. Då sätter barnen sitt namn vid den aktivitet de vill göra 
och sedan får de göra den aktiviteten. Barnen kan själva inte avbryta utan har de valt 
en aktivitet får det också vara där en viss tid. De aktiviteter som finns att välja mellan 
har vi i arbetslaget bestämt, vi har också bestämt hur många barn som max får vara på 
varje aktivitet 

(Lena) 

Ett flertal av förskollärarna berättade att de brukar ge barn valmöjligheter även i rutinsituationer. 
Exempelvis vid samling, sångstunden och vid maten. Mona beskrev följande: 

Matsituationerna som frukost, lunch och mellanmålet får barnen möjlighet till val. 
Exempelvis under frukosten får det ta själv ex hur mycket fil och flingor de vill ha eller 
hur mycket gröt. De kan barnen styra över och de är sitt eget val. Samma sak gäller 
lunchen där vi har lunchbuffé och mellanmålet ges de möjlighet till val. Med mat kan 
de göra val vad de vill äta och hur mycket 

(Mona) 

Förskollärarna nämnde under intervjun vikten av att barn får valmöjligheter under sin dag på 
förskolan. Det främjar och ökar barnens inflytande.   
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4.3 Utmaningar och möjligheter i arbetet med att ge barn inflytande 

Nedan kommer de utmaningar och möjligheter som förskollärarna har beskrivit i arbetet med 
barns inflytande att redovisas. Det presenteras i rubriker som benämns: Utmaningar och 
Möjligheter 
 

4.3.1 Utmaningar 

Det finns utmaningar i arbetet när det gäller barns inflytande. Under intervjuerna med 
förskollärarna framkom det några olika utmaningar och faktorer som kan störa eller minska 
barnens inflytande. Tiden var den faktor som alla förskollärare poängterade var en utmaning.  

Tidens finns ju knappt? Vad gör vi åt det? Går ju inte att göra något och det blir en stor 
utmaning 

(Anna) 

Förskollärarna menade att tiden stressar dem och gör att de känner sig otillräckliga. Att tiden inte 
alltid räcker till resulterar i att barnen inte får lika mycket inflytande som de kunde ha fått om det 
fanns mer tid men det innebär också att förskollärarna inte hinner prata med varandra i 
arbetslaget lika mycket som de önskar. Exempelvis sa Eva följande: 

Ibland när tiden är knapp måste vi skynda på, då får barnen inte själva välja om de vill 
gå på pottan eller om vi ska byta bölja direkt utan då bestämmer vi eftersom det 
måste gå fort för att vi inte ska missa lunchen. Det påverkar ju också hur mycket vi 
hinner prata med varandra i arbetslaget. Eftersom vi måste prioritera 

(Eva) 

En annan utmaning är att hitta balansen mellan barns inflytande och ansvaret som förskollärarna 
har. Ett flertal av förskollärarna upplevde det svårt att veta hur mycket eller hur lite inflytande ett 
barn kan ges innan det inte längre handlar om ett reellt inflyttande. Kim beskrev problematiken 
följande: 

Utmaningen är att hitta balansen, ska barnen exempelvis få rulla bilarna från 
rutschkanan eller ska vi säga ifrån eftersom bilarna inte får vara i rutschkanan. Får 
vissa göra saker som man inte får enligt reglerna, kommer alla barn börja göra så och 
då blir det kaos i barngruppen 

(Kim) 

En annan utmaning gällde de yngre barnen, ett fåtal av förskollärarna framhöll att de är lättare 
att ge de äldre barnen inflytande eftersom de kan uttrycka sig verbalt. Men även att de äldre 
barnen kan själv välja på ett helt annat sätt än de yngre barnen. Olivia beskrev följande:  

Det är svårt att arbeta med de yngre barnen, de kan inte välja själv på samma sätt som 
de äldre, det innebär att vi ibland behöver välja åt dem vilket gör att de inte får 
inflytande på samma sätt. Man kan ju inte fråga de yngre vad de vill göra eftersom de 
inte har något språk ännu 

(Olivia) 

En annan utmaning som förskollärarna nämnde var rutinsituationer. De menade att de har olika 
tider att förhålla sig till under dagarna. Vilket leder till att barnen inte har samma möjlighet till 
inflytande. Vissa rutiner behövs för att barnen ska klara av hela dagen i förskolan vilket gör att de 
rutinerna inte kan tas bort för att öka barns inflytande.  Mona beskrev följande: 

Jag tänker att rutiner är en utmaning, om barnen ska sova men inte vill? Då måste vi 
nästan tvinga dem om de handlar om en ettåring som ska klara hela dagen tills vi 
stänger. Det innebär att barnen inte får välja själv vilket också minskar deras inflytande 

(Mona) 
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Ekonomin framhöll två av förskollärarna som en stor utmaning. Det ekonomiska gör det svårt för 
barnen att få inflytande och välja över de material som finns i verksamheten. Förskollärarna 
menade att det blir svårt att bygga verksamheten utifrån barnens intressen, behov och 
önskningar eftersom ekonomin är knapp. Lena beskrev problematiken följande: 

Tänk om barnen jättegärna vill ha en rutschkana, hur gör vi då? Pengarna finns inte, då 
får vi väl försöka gå på återvinningscentralen på vår egen tid för att söka efter en. Men 
ja det ekonomin hindrar barnen tyvärr och det är inget vi kan påverka 

(Lena) 

De utmaningar som stör barns inflytande enligt förskollärarna är: tiden, balansen mellan 
inflytande och ansvar, de yngre barnen, rutiner och ekonomin.  

 

4.3.2 Möjligheter 

Inflytande var något alla förskollärare ville att barnen skulle ha, inte bara för att det står i 
läroplanen utan för att verksamheten ska bli givande och rolig för alla barn som befinner sig i 
den. Anna berättade följande: 

Tänk om barnen kommer till en förskola där de inte får påverka något, kul? Tror inte 
det 

(Anna) 

Förskollärarna framhöll olika fördelar och möjligheter i arbetet med att ge barn inflytande. Ett 
flertal av förskollärarna menade att inflytande gör barns lärande mer lustfyllt vilket innebär att de 
blir roligare för barnen att lära sig. Om barn tycker något är roligt lär det sig mycket bättre, 
inflytande är avgörande för om barnen ska ha roligt i förskolan. Eva beskrev följande: 

Får barnen vara med och ha inflytande tycker barnen allt i förskolan blir mycket 
roligare eftersom det får påverka och då tycker barnen att det är roligt att lära sig och 
det är ju det förskolan är till för, att ha roligt och att lära sig 

(Eva) 

Ett fåtal av förskollärarna menade att barnen inte skulle trivas om de inte fick inflytande i 
förskolan. Om förskollärarna skulle styra barnen hela tiden skulle barnen ledsna och inte trivas på 
förskolan. Kim förklarade följande: 

Det blir väldigt tråkigt för barnen om de aldrig får bestämma något i förskolan, det får 
man ju, vem vill ha det så egentligen? Det är viktigt att tänka på, att vi är ju i förskolan 
för barnens skull, barnen är ju inte här för vår skull. Så det faller sig naturligt att det 
ska få bestämma för att kunna trivas 

(Kim) 

Om barns ges inflytande blir det lugnare i verksamheten menade ett fåtal av förskollärarna. De 
menade att barn som får göra val och bestämma leder till att det skapas ett mycket lugnare 
klimat eftersom barnen får göra det de tycker om. Oliva beskrev följande exempel: 

Exempelvis låter vi barnen bestämma när de vill ha nappen, de vet att när någon är 
ledsen då får de nappen och jag får den när jag är ledsen. Det skapar ett lugn eftersom 
barnen vet att de själv får bestämma om det behöver nappen för att de är ledsen, de 
gör att klimatet på vår förskola är mycket lugnare eftersom barnen när de behöver 
tröst bara kan gå och hämta sin napp 

(Olivia) 
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Det framkom även att barnen bli mer självständiga och säkra som personer som kan ta egna 
beslut om de får inflytande. Barnen växer av att ha inflytande och få ta ansvar för sin val. 
Inflytande ger barnen en grund för ett liv i demokrati. Kim förklarade på följande sätt: 

Barn som får inflytande får också en bra start inför ett liv i demokrati, eftersom de 
själv kan göra val och stå för sin åsikt vilket krävs av vuxna i det samhället vi lever i idag 

(Kim) 

Kim var inte den enda som menade att inflytande gav barnen en förståelse för demokrati utan ett 
flertal av förskollärarna menade också att barn får en bra start inför att som vuxen leva i 
demokrati. 

 

Sammanfattning: 

Resultatet visar att förskollärarna tycker att inflytande är svårdefinierat och känner en osäkerhet. 
Trots det framkom tre tydliga definitioner: påverka, bestämma samt att vara delaktig. 
Förskollärarna lyfte viktiga aspekter och faktorer som påverkar barns inflytande. Exempelvis hur 
makten används i verksamheten men även att den barnsyn och det förhållningssätt 
förskollärarna har påverkar barnen. Om barns inflytande ska bli möjligt menade ett flertal 
förskollärare att det är viktigt att se barn som kompetenta och ta tillvara på deras åsikter, tankar 
och intressen. Alla poängterade vikten av att diskutera barns inflytande i arbetslaget, trots det 
menade ett fåtal av förskollärarna att de sällan eller aldrig diskuterar barns inflytande i 
arbetslaget. 

I beskrivningar om hur förskollärarna arbetar konkret med barns inflytande framkom det två 
olika arbetssätt. Först beskrev alla förskollärare arbetet med valtavlor och menade att det är 
viktigt att ge barn möjlighet att göra val för att främja deras inflytande. Det andra sättet är att 
utforma miljön efter barngruppen. Förskollärarna berättade att de brukar observera barnen för 
att kunna anpassa miljön efter dem.  

En utmaning alla förskollärare nämnde var att tiden inte räcker till och att vardagsrutiner stör 
barns inflytande. Ekonomin framhöll ett fåtal som en utmaning eftersom de inte alltid har råd att 
köpa det barnen vill ha. En möjlighet alla förskollärare nämnde var att barnen blir självständig 
och det blir mer lustfyllt för barnen att vara i förskolan eftersom de får påverka sin vardag. 
Slutligen berättade en förskollärare att inflytande förbereder barnen för ett liv i demokrati. 
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5. Analys 

I föregående kapitel redogjordes resultatet av studien. Nu kommer resultatet att analyseras i 
relation till litteratur och tidigare forskning. Analysen är uppdelad i tre delar med 
frågeställningarna som utgångspunkt och de benämns: Förskollärares definition av och 
förhållningssätt till begreppet inflytande, förskollärares arbete för att möjliggöra barns inflytande 
och slutligen utmaningar och möjligheter i arbetet att ge barn inflytande.  

5.1 Förskollärares definition av och förhållningssätt till barns inflytande 

Nedan kommer förskollärares definitioner av och förhållningssätt till inflytande analyseras i 
relation till litteratur och tidigare forskning. Denna del är uppdelad i underrubriker och benämns: 
Vad betyder egentligen inflytande? Ansvar, men inte maktutövning? Samsyn i arbetslaget, 
javisst? Slutligen, det kompetenta barnet! 

 

5.1.1 Vad betyder egentligen inflytande? 

I resultatet framgår det att förskollärarna känner en viss osäkerhet och upplever att det svårt att 
definiera inflytande. Biteus och Engholm (2016) skriver att det är svårt att förstå vad inflytande 
betyder eftersom begreppen används tillsammans med delaktighet, de menar att det är viktigt 
att förstå skillnaden mellan begreppen, om förskollärare vill förstå vad inflytande betyder. Trots 
att förskollärarna menade att det inte var lätt att definiera begreppet hade alla en tydlig åsikt om 
vad inflyttande betyder för dem. I likhet med Johanessen och Sandvik (2009) som förklarar 
begreppet inflytande och delaktighet som ett sammansatt begrepp menade ett fåtal förskollärare 
att inflytande betyder att barn ska vara delaktig i förskolan. Arnér (2009) skriver att det är vanligt 
att förskollärare förknippar delaktighet med inflytande eftersom begreppen används 
tillsammans. Delaktighet menar Arnér (2009) är en del av inflytande, men att vara delaktig 
innebär inte att barnen har inflytande. Ett flertal av förskollärarna menade i likhet med Arnér 
(2009) att inflytande betyder möjlighet att påverka. Förskollärarna förklarade vidare att det 
innebär i enligt med Arnér (2009) att barns åsikter, intressen och behov ska vara utgångspunkten 
för planeringen av verksamheten. Å andra sidan menade ett fåtal av förskollärarna att inflytande 
betyder att barnen ska bestämma vilket inte är i enligt Nationalencyklopedin (Hämtad 2018-10-
25) definition att påverka. Det framgick tydligt att alla förskollärare definierar inflytande på olika 
sätt.  

 

5.1.2 Ansvar, men inte maktutövning! 

Alla förskollärare framhöll att de är medvetna om att deras position i verksamheten gav dem 
makt i relation till barnen och menar att det är nödvändigt. Tullgren (2003) skriver att 
förskollärare behöver ha makt eftersom det är deras ansvar att se till att verksamheten fungerar 
och att barnen mår bra. Förskolläraren Eva när hon skriver att de troligtvis använder makten mer 
än de behöver i förskolan och det är något hon får stöd av Ekelund (2011) menar att makt 
missbrukas i förskolan eftersom att förskollärarna inte reflekterar över att det utövar makten. 
Förskolläraren Kim menade å andra sidan att de använder regler för att kontrollera barnen i 
verksamheten medan Emilson (2007) poängterar i sin avhandling att en verksamhet som  
kontrolleras mer än nödvändigt minskar barns möjlighet till inflytande. Å andra sidan menade 
några av förskollärarna att de är medvetna om att regler kan hindra barns inflytande och menade 
att det är viktigt att fundera över varför reglerna finns. Förskollärarna förklarade att det är viktigt 
att ställa sig frågan om reglerna finns för barnens skull eller för deras egen skull. Arnér (2006) 
menar i sin avhandling att regler tenderar att finnas för att förskollärare hellre vill visa respekt för 
sina kollegor snarare än för barnen vilket minskar barns inflytande. Ett fåtal av förskollärarna 
menade att de ibland behöver säga nej till barnen eftersom deras initiativ kan vara skadlig för 
dem och menar att de medvetet använder sin makt på det sättet. Öhman (2009) förklarar att det 
är viktigt att förskollärare är medveten om sin makt för att synliggöra när och hur de använder 
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makten vilket främjar barns inflytande. Att bedöma hur mycket inflytande ett barn klarar av 
menade alla förskollärare är viktigt. De menar i likhet med Svenning (2011) att åldern är många 
gånger den avgörande faktorn för om barnen ges inflytande. En förskollärare framhöll i likhet 
med Ekelund (2011) att makt alltid kan utövas på olika sätt och att maktutövning inte behöver 
vara dåligt bara barnen bemöts respektfullt. 
  

5.1.3 Samsyn i arbetslaget, javisst! 

Alla förskollärare framhöll att det är viktigt att arbetslaget har en gemensam syn på barns 
inflytande. De menar vidare att det är viktigt att diskutera i arbetslaget, om hur arbetet bör 
genomföras men även vad inflytande betyder. Anna berättade i enlighet med Ekelund (2011) att 
det blir svårt att arbeta med en kollega som inte har samma syn på arbetet, eftersom det lätt 
uppstår konflikter. Ett flertal av förskollärarna förklarar att de i arbetslaget brukar diskutera 
barns inflytande väldigt ofta. De förklarar vidare att arbetslaget brukar diskutera hur mycket 
inflytande ett barn kan få. Johanessen och Sandvik (2009) skriver att det är viktigt att föra 
diskussioner i arbetslaget för att kunna komma överens om vilket förhållningssätt de ska ha mot 
såväl kollegor som barn. Ett fåtal av förskollärarna berättar att de sällan eller aldrig diskuterar 
barns inflytande i arbetslaget en anledning var att det inte finns tid eller att barns inflytande 
ingår indirekt i andra diskussioner och kräver då ingen egen diskussion. Att inte diskutera barns 
inflytande i arbetslaget kan enligt Ekelund (2011) leda till att arbetslaget stöter på problem längst 
vägen, främst hos kollegorna. Det kan innebära, menar Ekelund (2011), att kollegor blir irriterade 
på varandra eftersom arbetet inte genomförs på ett sådant sätt som andra förväntat sig och 
poängterar vikten av att föra diskussioner i arbetslaget. 

 

5.1.4 Det kompetenta barnet! 

Vilken barnsyn och förhållningssätt man har gentemot barnen påverka hur mycket inflytande de 
får. Ett flertal förskollärare menar i likhet med Arnér (2009) att barn bemöts olika beroende på 
vilket förhållningssätt som finns gentemot barnen. Några förskollärare menar att 
förhållningssättet mot barnen styrs av vilken barnsyn som råder i verksamheten. Alla 
förskollärare var eniga om att de är viktigt att se barn som kompetenta, för att då ses barnens 
åsikter och intresse som värdefulla. I likhet med Johansson (2003) som poängterar att det är 
viktigt att barn blir sedda som värdefulla för att inflytande ska bli möjligt och menar vidare att 
verksamheten då bygger på en samspelande atmosfär. Där förskollärarna är nyfikna på barnen 
och deras värld vilket gynnar barns inflytande. I likhet med Arnér (2009) menade alla 
förskollärare menade att förhållningssättet är viktigt, eftersom det påverkar barnens möjlighet 
till inflytande.  

5.2 Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inflytande 

Nedan kommer förskollärares beskrivningar av hur de arbetar för att möjliggöra barns inflytande 
analyseras i relation till litteratur och tidigare forskning. Denna den är uppdelad i underrubriker 
som benämns: Miljön efter barnens behov och intressen samt val, vägen till inflytande eller? 

5.2.1 Miljön efter barnens behov och intressen! 

Alla förskollärare menar i likhet med Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) att miljön är viktig 
för barnen. Ett flertal av förskollärarna berättar att de har en bas som de utgår från när det 
kommer en ny barngrupp till avdelningen, de berättar vidare att de sedan brukar observera 
barnen för att se vilka behov och intresse de har för att sedan kunna anpassa miljön efter det. 
Westlund (2011) menar att observationer är ett bra verktyg för att synliggöra vad barnen 
behöver i miljön. Några av förskollärarna berättar att de ibland har plockat bort saker i miljön 
men har då märkt att barnen saknar det och förklarar att barnen visar tydligt när de saknar eller 
inte trivs i miljön, då brukar de förändra miljön igen. Förskolläraren Anna berättade i likhet med 
Biteus och Engholm (2016) att miljön måste vara levande och att det är viktigt att våga testa och 
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förändra miljön, för att kunna se vad som passar barngruppen. Ett flertal av förskollärarna 
berättade att en anpassad miljö skapar ett lugn hos barngruppen vilket innebär att förskollärarna 
kan släppa mer på gränserna. De får stöd av Westlund (2011) som även menar att en miljö som 
är anpassad efter barnen gör att förskollärarna kan ta ett steg tillbaka och låta barnen kliva fram. 
 

5.2.2 Val, vägen till inflytande eller? 

När förskollärarna fick frågan om hur de arbetar för att möjliggöra barns inflytande beskrev alla 
förskollärare sitt arbete att ge barn valmöjligheter. Ett flertal av förskollärarna berättar att de 
arbetar med valtavlor. Westlund (2011) skriver i sin avhandling att det är vanligt att förskollärare 
nämner barns möjlighet att göra olika val som ett gott exempel på inflytande. Förskollärarna i 
intervjun förklarade att det är de själva som bestämmer vilka aktiviteter barnen kan välja på i 
valtavlan eller vallådorna och menade att de även satt en gräns för hur många som får vara på en 
aktivitet. Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att förskollärare gärna säger barnens val för 
att de ska låta som att barn givits mer inflytande och förskollärarnas makt minskat. Men 
Gannerud och Rönnerman (2006) menar att oavsett om de kallas barnens egna val är barnen 
alltid kontrollerade, eftersom det är förskollärarna som bestämt när, var och hur barnen får göra 
det olika valen. Ett flertal av förskollärarna fortsatte att berätta att barnen alltid får välja vilka 
grönsaker och hur de mycket de vill äta under lunchen men även att barnen får välja vilka böcker 
de ska läsa och vilka sånger de ska sjunga under sångstunden. Biteus och Engholm (2016) menar 
däremot att det inte är barnens valmöjligheter som ska uppmärksammas som inflytande utan de 
menar att barnen ska oavsett kunna välja på om de vill bygga med lego eller vad de vill sjunga i 
förskolan. Det finns en risk med att begränsa barns inflytande till val enligt Sommer (2005) som 
menar att det alltid finns en gräns för hur lite ett barns inflytande kan begränsas till. Vidare 
menar Sommer (2005) att barn som ges för lite inflytande snarare befinner sig i en 
skendemokrati de vill säga att barn endast får påverka saker som saknar betydelse, än att deras 
inflytande främjas.  Å andra sidan menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) hur mycket 
inflytande ett barn kan hantera beror på barnets ålder och menar att det i vissa fall kan vara fullt 
tillräckligt för barnen att välja aktivitet eller vilka grönsaker de vill äta. Ekelund (2011) anser att 
inflytande är ett arbete som är utmanande för förskollärarna eftersom de handlar mindre om val 
och mer om förskollärarna själva. 

5.3 Utmaningar och möjligheter i arbetet att ge barn inflytande 

Nedan kommer de utmaningar och möjligheter förskollärarna finner i arbetet när det kommer till  
att ge barn inflytande, det beskrivs och analyseras i relation till litteratur och tidigare forskning. 
Denna del är uppdelad i underrubriker som benämns: Tiden, ekonomin och rutiner som stör samt 
självständiga och lustfyllda framtida demokratiska medborgare. 

 

5.3.1 Tiden, ekonomin och rutiner som stör barns inflytande 

Förskolläraren Eva berättar att de har olika tider som ska hållas varje dag och saker som måste 
göras vilket leder till att barn inte får samma möjlighet till inflytande. De menar vidare att det kan 
bli stressigt och tidspress om man blir sen och maten är klar vilket innebär att barns inflytande 
inte kan tillgodoses. Förskolläraren Charlie berättar att tiden alltid stressar dem och de upplever 
att det känns som att de aldrig räcker till. Biteus och Engholm (2016) menar att det är viktigt att 
förskollärare är medvetna om att det finns rutiner som kan störa barns inflytande men att det 
inte alltid går att göra något åt det, utan att det handlar om att respektera barnen när deras 
initiativ krockar med rutiner. Under intervjuerna framkom det att ett fåtal av förskollärarna 
tycker att ekonomin hindrar barn från deras inflytande. Förskolläraren Lena berättar att barnen 
kan önska sig en rutschkana men att ekonomin inte tillåter det. Ekelund (2011) menar återigen 
att inflytande inte handlar om att barn ska få välja fritt utan att det handlar om ett 
förhållningssätt hos förskollärarna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) tror att en 
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anledning till att det är en utmaning att arbeta med barns inflytande beror på att läroplanen för 
förskolan endast skriver vilka mål varje förskollärare ska sträva efter och inte hur arbetet bör gå 
till. 

 

5.3.2 Självständiga, lustfyllda och framtida demokratiska medborgare  

En fördel i arbetet med barns inflytande menar alla förskollärare i likhet med Westlund (2011) är 
att barnen blir mer självständiga. Förskollärarna menar vidare att barn som blir självständiga, 
också blir bra förberedda för vuxenlivet och det demokratiska samhälle vi lever i. Detta i likhet 
med läroplanen (Skolverket, 2016) som framhåller att barn som ges inflytande också utvecklar en 
förståelse för de demokratiska värderingarna som finns i samhället. En annan fördel som ett 
flertal förskollärare framhöll gällande barns inflytande, var att barnen tycker det är roligt att vara 
i förskolan eftersom de har inflytande. Förskollärarna menar vidare att barns lärande blir mer 
lustfyllt om de tillsammans med förskollärarna får inflytande över verksamheten såväl miljön och 
den pedagogiska verksamheten. Genom att miljön är anpassad efter de barn som befinner sig i 
den menar vissa förskollärare att de kan släppa på gränserna lite vilket enligt Johanessen och 
Sandvik (2009) är nödvändigt för att barns inflytande ska bli möjligt. En annan fördel med arbetet 
som förskollärarna beskrev var att barn som befinner sig i en anpassad miljö blir mer 
självständiga i likhet med Biteus och Engholm (2016), som menar att en miljö anpassad efter 
barnen leder till att de kan röra sig fritt. 

 

Sammanfattning:  

Vid en djupare analys i relation till bakgrunden har vi sett att det finns olika sätt att definiera 
inflytande, vilket gör det svårt att veta vad begreppet inflytande egentligen betyder. Det framgår 
tydligt att det finns många likheter mellan förskollärarna, tidigare forskning och litteratur i vilka 
aspekter och faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande. Exempelvis maktens påverkan, 
förskollärarnas förhållningssätt och barnsyn samt en gemensam syn i arbetslaget.  

När det gäller det konkreta arbetet poängterar alla förskollärare att det viktigt att ge barn 
valmöjligheter. Forskning och litteratur poängterar att det inte är val som ska uppmärksammas 
som inflytande. När det kommer till miljöns utformning finns det många likheter mellan 
resultatet och bakgrunden, exempelvis att miljön ska utformas efter barngruppen och att det är 
viktigt att observera för att synliggöra vad barnen behöver. 

Förskollärarna menade att tiden är den största utmaningen när det kommer till att ge barn 
inflytande medan tidigare forskning och litteratur snarare menar att utmaningen är att förstå vad 
inflytande egentligen betyder samt att det handlar om ett förhållningssätt snarare än något som 
aktivt ska ske i verksamheten. När det gäller möjligheter är det tydligt i resultatet att det finns 
likheter i relation till bakgrunden, det vill säga att barn som ges inflytande blir självständiga men 
även redo för ett liv i demokrati.  
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6. Diskussion  

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur barns inflytande förstås och genomförs i 
förskolans verksamhet. Syftet är vidare att särskilt fördjupa kunskapen om hur förskollärare 
definierar begreppet samt att analysera hur deras arbete relateras till det. I föregående kapitel 
analyserades resultatet i relation till litteratur och tidigare forskning. Nu kommer resultatet att 
diskuteras i relation till författarnas egna tolkning, och slutligen kommer metoden att diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion   

Inledningsvis ställdes frågan om huruvida förskollärares definition av begreppet inflytande kan 
påverka deras arbete. I resultatet framgår det att förskollärarnas definitioner skiljer sig åt men 
deras beskrivningar om hur de konkret arbetar var relativt lika. Det gick därmed inte att urskilja 
att definitioner har någon större betydelse i denna studie.  

Det som däremot blev tydligt är att förskollärarna besitter stor kunskap om vilka aspekter och 
faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande, men att den kunskapen idag inte omsätts i 
alla delar av verksamheten. Förskollärarna framhåller att det är viktigt att utforma miljön efter 
barnens behov, intressen, åsikter och önskningar. De brukar observera barnen för att synliggöra 
vad de behöver och vill ha i miljön. Men varför omsätts endast deras kunskap när det gäller 
miljöns utformning? Oavsett hur förskollärarna definierar inflytande talar alla om delaktighet när 
de vidare beskriver sitt konkreta arbete för att ge barn inflytande. De menar att barnen brukar få 
välja mellan olika aktiviteter som förskollärarna har bestämt i valtavlan. Men när barn endast får 
välja mellan förutbestämda aktiviteter deltar de bara aktivt i något som andra redan har bestämt 
och planerat. Förskollärarna själva poängterar att det är viktigt att se barn som kompetenta och 
att lita på att de faktiskt tar kloka och bra beslut, men vart ser vi det kompetenta barnet i detta? 
Varför får inte barnen själva påverka vilka aktiviteter som de sedan kan välja mellan? Det finns  
ett värde att förskollärarna reflekterar över vad inflytande betyder men även över hur deras 
förhållningssätt tar sig i uttryck. Att förskollärarna säger en sak men deras arbetssätt visar annat, 
ger ett sken enligt oss i likhet med Lundström (2016) att förskollärarna är oroliga över vad som 
skulle hända om barnen fick mer utrymme att påverka. Kan det grunda sig i rädsla att det blir 
stökigt i barngruppen? Att våga inte veta varför barnen gör som de gör, är just det som främjar 
deras inflytande. Vi anser att det handlar om att våga släppa kontrollen. Det innebär att svaren 
inte alltid kan finnas och att förskollärarna på allvar litar på att barnen tar kloka och bra beslut. 
Annars uppstår det en viss dubbelmoral när förskollärarna faktiskt säger att de ser barnen som 
kompetenta samtidigt som barnen endast ska anpassa sig efter förskollärarnas planering. Val kan 
självklart vara ett bra sätt att introducera inflytande men bör också enligt oss förbli en 
introduktion. Men är det kanske så naturligt att anta att inflytande betyder valmöjligheter? 
Eftersom vi vuxna inte heller har möjlighet att påverka vår vardag hur som helst, utan vi  också 
har ramfaktorer att förhålla oss till. Vi menar dock att det då är viktigt att komma ihåg att barns 
inflytande i förskolan innebär att barn får möjlighet att påverka alla beslut som rör deras vardag. 
Det handlar precis som Ekelund (2011) skriver, om ett förhållningssätt hos förskollärarna där 
barnen alltid ska vara utgångspunkten för verksamhetens innehåll. Det är väsentligt, anser vi, att 
komma ihåg att det alla barn i barngruppen som ska få inflytande, inte endast de barn som 
skriker högst.  

Vad beror det egentligen på att förskollärarna som besitter stor kunskap inte omsätter den i hela 
verksamheten? En anledning kan enligt oss som även ett flertal av förskollärarna säger att det 
inte finns tillräckligt med tid. Men samtidigt måste vi ställa oss fråga, hur länge vi kan skylla på 
tidsbrist? Vi är väl medvetna om att förskolan idag har en stor belastning men att det trots detta 
borde vara lika självklart att ge barn inflytande i hela verksamheten som det är självklart att 
utforma miljön efter dem. Eller kan anledningen vara det enkla med ack så svåra, att våga släppa 
kontrollen? För var går egentligen gränsen för när barn får allt för mycket inflytande och 
förskollärarnas ansvar för sitt uppdrag börjar suddas ut? Vi menar i likhet med Johanessen och 
Sandvik (2009) att det är viktigt att våga befinna sig i ”tvivlens mellanrum” där svaren inte alltid 
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finns för att ge barn den rätt till inflytande de har. Arbetet med barns inflytande tycks vara 
komplext och kanske är det så abstrakt att det blir svårt att omsätta kunskapen? 

Utifrån studiens resultat och de slutsatser vi drar av dessa vill vi rekommendera förskollärarna att 
diskutera begreppet inflytande i arbetslaget samt att observera sitt arbete och kritiskt reflektera 
kring hur barn ges inflytande. Vi menar därmed i likhet med Lundström (2016) att förskollärare 
måste våga släppa kontrollen för att främja barns inflytande. Det innebär dock inte att släppa 
ansvaret. Utan precis tvärtom, det innebär att ta ansvar för sitt uppdrag som förskollärare 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte användes halvstrukturerade intervjuer. Denna metoden valdes för att den 
gav möjlighet att ställa följdfrågor, för att kunna fördjupa förståelsen av förskollärarnas svar. 
Förskollärarna kontaktades snabbt efter att arbetet påbörjats för att de skulle få betänketid om 
de ville delta. Alla sju förskollärare som kontaktades valde att ställa upp i studien. Sex av 
förskollärarna kontaktades via telefon och en via mail. Att ta kontakt via telefon var lättare 
eftersom det blev en personlig kontakt, där frågor som förskollärarna hade kunde besvaras 
direkt. Att ta kontakt via mail var i detta fall svårare eftersom förskolläraren inte kom ihåg att 
svara direkt. Tillslut godkände förskolläraren sin medverkande, men till studier i framtiden 
rekommenderas det att kontakt sker via telefon om det är möjligt.  

Intervjuerna skedde med en förskollärare åt gången och två intervjuledare deltog. Intervjuerna 
delades upp, en intervjuledare ställde frågorna medan den andra förde anteckningar. Detta 
gjordes för att underlätta för förskolläraren eftersom det ansågs lättare att föra ett samtal med 
bara en intervjuledare. Däremot kan två intervjuledare göra att förskollärarna inte känner sig 
trygg i att berätta allt eftersom det är två stycken som iakttar och lyssnar, och för dem två helt 
okända personer. För att undvika detta informerades förskollärarna i tidigt skede att två 
intervjuledare skulle delta. Förskollärarna fick möjlighet att avgöra om det var okej att båda 
intervjuledarna deltog – vilket alla godkände. I intervjuerna har förskollärarnas definition, 
förhållningssätt och arbetssätt tydligt beskrivits av dem själva. 

Studien ställer inga krav på att generalisera resultatet, men med stor sannolikhet kan resultatet 
vara igenkännande i andra förskoleverksamheter och det är viktigt och därmed värdefullt. 
Resultatet har rikliga beskrivningar och förskollärarna som deltagit är trovärdig eftersom de är 
verksamma inom förskolan. Det var bra att genomföra en testintervju, med en förskollärare som 
inte medverkade i studien, för att vara säker på att intervjuguiden hjälpte författarna att svara på 
studiens frågeställningar. Att intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas ordagrant, har 
höjt trovärdigheten av studien, eftersom svaren och beskrivningarna har kunnat återgetts 
korrekt. Det transkriberade materialet skickades sedan tillbaka till förskollärarna för att de skulle 
kunna godkänna att deras beskrivningar och svar framkommit i enlighet med vad de menade. Att 
författarna som tolkat resultatet i studien snart är färdiga förskollärare ökar studiens 
trovärdigheter eftersom det finns en förkunskap inom ämnet. Slutligen har det underlättat att 
kategorisera materialet för att kunna säkerhetsställa att alla frågeställningar blivit besvarade.  

6.3 Framtida forskning 

Inledningsvis var studiens syfte att analysera förskollärares definition av begreppet inflytande 
och hur det påverkade deras arbete i förskolan. Utifrån förskollärarnas beskrivningar gick det inte 
att urskilja att deras arbete påverkas av deras definition. I nuläget går det inte urskilja om 
definitionen har någon påverkan, en anledning är att urvalet är för litet. Men det går att få en 
inblick i hur det ser ut på några förskolor i Sverige. Däremot kan denna studie ligga till grund för 
att kunna genomför en större studie som involverar fler förskollärare. Därmed lämnas detta över 
för vidare forskning eftersom det fortfarande är en intressant fråga.  
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Författardeklaration 

Författarna till denna studie har gjort lika stor del av arbetet, allt arbete har deltas upp och båda 
har skrivit studiens syfte, frågeställningar och metod. Vid intervjuerna har båda författarna 
närvarat, intervjuerna delades upp, där en fick huvudansvaret att föra intervju medan den andra 
fick föra anteckningar. Även detta har delats upp så båda författarna har fått ansvara för båda 
intervjun och anteckningar. Efter intervjuerna har transkriberingarna av materialet deltas upp 
mellan författarna, tre respektive fyra intervjuer har gjorts var för sig.  Sedan har materialet 
sammanställts tillsammans. Författarna har hjälpts åt att redogöra, analysera och tolkat allt de 
material som framkom. Till sist har båda författarna till studien diskuterat resultatet och båda har 
bidragit med egna tolkningar.   
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Bilaga 1 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 
 Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 Har du jobbat på olika förskolor? 
 Vilka yrkesgrupper ingår i ert arbetslag? 
 Har ni arbetat länge tillsammans? 

  

Definition av och förhållningssätt till begreppet inflytande 

 Hur definierar du barns inflytande? 

-  Kan du ge exempel? 

 

 Vill du att barn ska ha inflytande?  

- I så fall över vad? 

- Miljön? 

- Pedagogiska planeringen? 

 Finns det något som barn inte kan ha inflytande över?  

- I så fall vad? 

 

 Brukar ni diskutera i arbetslaget om barns inflytande?  

- Vad pratar ni om då? 

- Makt? 

- Barnsyn? 

- Förhållningssätt? 

 Arbetssätt 

 Berätta hur ni arbetar med barns inflytande?  

- Hur får barn inflytande?  

- Vad har barnen inflytande över? 

 

Utmaningar och möjligheter 

 Vilka faktorer avgör om barn får inflytande? 

 Vilka möjligheter/fördelar finns det i arbetet med barns inflytande? 

 Finns det utmaningar i arbetet med barns inflytande? 

 

Övrigt 

 Finns det något mer du vill berätta om, som vi inte  har frågat om när det gäller barns 

inflytande? 

 

TACK! 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 

Vi Amanda och Sanna är två studenter som studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet 

på Umeå Universitet, och vi arbetar nu med vårt examensarbetet på 15 hp. 

Vårt examensarbete handlar om barns inflytande i förskolan och syftet med intervjun är att 

synliggöra hur förskollärare ser på begreppet och hur det arbetar för att möjliggöra barns 

inflytande i verksamheten. Det kommer ske genom intervju och vi kommer spela in och göra 

anteckningar som sedan hjälper oss när vi ska analysera materialet. Avsett 45 minuter för 

intervjun. 

Som deltagande förskollärare i denna intervju är du helt anonym och i den färdiga rapporten 

finns de ingen möjlighet att identifiera varken förskolan eller dig. Du får avböja när du vill och 

behöver inte ge en förklaring. Detta utan några negativa påföljder. När sammanfattningen och 

analysen av materialet vi fått in av dig och intervju är färdigställt, kommer det skickas till er mail. 

Detta för att vi ska få en bekräftelse på att vi uppfattat er rätt. Allt material vi får in, kommer 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Den information och beskrivningar ni redogör för 

kommer inte att spridas till obehöriga utan är endast avsedd för studien.  

 

 

Har ni ytterligare någon fundering eller tanke runt examensarbetet eller intervjun kan ni höra av 

er till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Birkegård                                              Sanna Sjöberg 

Tel: 073*******                                                Tel: 070******* 

Mail: **********.com                                      Mail:************.com 

 

Samtycke till att delta i intervjun och att den spelas in. 

Datum och underskrivit: 

 

 

 ___________________________________________ 

 

 


