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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få en bild av vilken syn pedagoger har på begreppet 
barns inflytande. Vi vill även få en inblick i vilka hinder och möjligheter pedagoger 
upplever när det gäller att ge femåringar inflytande i förskolan. Vi har utfört 
kvalitativa intervjuer med tio stycken pedagoger på fyra förskolor. Inflytande är ett 
begrepp som utgör en central del i vår studie. Resultatet av studien visar att 
pedagogerna har en likvärdig uppfattning om vad begreppet inflytande innebär. 
Därefter framkommer det att de har olika uppfattningar om hur och varför inflytande 
bör införlivas i förskolan.  
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1 Vår definition av centrala begrepp i studien 
Nedan presenteras de begrepp som vi upplever är centrala för vår studie. Dessa 
begrepp beskrivs ur vår egen synvinkel, men vi delar även Arnér och Tellgren (2006), 
Ekelund (2011) och Westlunds (2011)s syn på begreppen inflytande och barnsyn. 
 

Inflytande 
Barnens intressen ska vara centrala inom förskolans verksamhet. Pedagogen ska vara 
lyhörd och flexibel för barnens önskemål och därigenom utforma verksamheten efter 
dessa. Det är inte förrän deras idéer och nyfikenhet tas tillvara på, och på bästa sätt 
möjliggörs, som barn innehar inflytande. 
 

Barnsyn 
En god barnsyn för oss innebär att pedagogen ser barnet som kompetent och samtidigt 
visar tilltro till deras egna kunskaper. Barnet ska behandlas med respekt och 
pedagogen finnas nära för att stödja, inspirera och utmana dem under sin vistelse på 
förskolan. 
 

Pedagog 
I studien används begreppet pedagog och inte förskollärare. Med pedagog menar vi 
samtliga som arbetar på förskolan, det vill säga både förskollärare och barnskötare. 
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1.1  Inledning 
Vi anser att barns inflytande och delaktighet i förskolan är en grundförutsättning för 
att de ska kunna utveckla ett lärande om ansvarstagande och tillit till sin egen 
förmåga. För att barnen ska få möjlighet att vara med och påverka är det därför 
pedagogernas uppgift att skapa tillfällen i förskolan där inflytande kan ges. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) genomsyras av begreppet demokrati vilket innebär 
rätten att vara med och bestämma. I Lpfö98 står det följande: 
 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
förmåga förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten. (Lpfö98/10, s. 12) 
 
Vi tycker att barn måste få bestämma och påverka delar av verksamheten för att de 
ska anamma ett demokratiskt förhållningssätt. Då barnen får ta del av en demokratisk 
miljö får de även en förståelse för hur deras tankar och åsikter kan göra skillnad i 
olika vardagssituationer. Då vi snart är examinerade förskollärare som kommer ingå i 
olika arbetslag har vi valt att fokusera studien utifrån ett pedagogiskt perspektiv vad 
gäller ett demokratiskt förhållningssätt. För att begränsa studien ytterligare inriktas 
arbetet på inflytandet hos de äldre barnen. Vi har här valt femåriga barn då vår 
uppfattning är att äldre barn i större utsträckning än yngre är mottagliga för 
inflytande. Som femåring på förskolan kan de klara av mycket i verksamheten på 
egen hand utan nödvändig hjälp av pedagogen. Här anser vi därför att det är en viktig 
förutsättning att pedagogerna förstår att de äldre barnen är mottagliga för att utvecklas 
till självständiga individer, och därefter skapar tillfällen i förskolan då detta kan ges.  
 
Tidigare forskning om barns inflytande visar att lärarens kontroll över 
arbetssituationen påverkar arbetet med barns inflytande (Westlund, 2011). Vår 
erfarenhet är att pedagogen många gånger tycks skylla på stora barngrupper och lite 
resurser vilket leder till att pedagogen ser hinder istället för möjligheter. Genom 
denna studie vill vi därför fördjupa oss i pedagogers tankar och förhållningssätt 
gällande barns inflytande och delaktighet i förskolan. Vi hoppas synliggöra hur 
pedagoger ser på femåriga barns inflytande i förskolan idag. Vår förhoppning är 
därför att detta väcker tankar för hur vi framöver ska kunna skapa tillfällen för 
inflytande hos femåriga barn i förskolans verksamhet. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, utifrån förskollärarens definition på begreppet barns 
inflytande, studera vilka hinder och möjligheter de uppfattar när det gäller att ge 
femåriga barn inflytande i förskolan. 
 
Syftet preciseras i följande tre frågeställningar: 
 

• Hur tolkar förskollärarna begreppet barns inflytande? 
• Hur menar förskollärarna att de femåriga barnen kan påverka sin situation i 

förskolan? 
• Hur anser förskollärarna att den fysiska miljön påverkar barns inflytande i 

förskolan? 
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2  Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras först om hur begreppet inflytande förankras i läroplanen för 
förskola, det vill säga vad styrdokumentet säger angående barns inflytande. Därefter 
kommer ett avsnitt om litteraturens definition av begreppet barns inflytande. Här har 
vi valt att använda oss av litteratur som stämmer överens med vår egen uppfattning av 
vad barns inflytande innebär. Följande två avsnitt handlar om dåtidens förskola i 
Sverige, Kindergarten, samt om Vygotskij - sociokulturell teori som vi anser att 
förskolor till stor del präglas av idag. Sociokulturell teori handlar i huvudsak om att 
barns lärande sker genom samspel. Vi bedömer att samspel måste finnas för att 
inflytande överhuvudtaget ska kunna ges och har därför valt att presentera denna 
teori. Fortsättningsvis presenteras avsnitten barnsyn, barnperspektiv/barns perspektiv, 
på vilket sätt pedagogen främjar, respektive hindrar barns inflytande samt 
pedagogens syn på femåringars inflytande.  

2.1  Vad styrdokumentet säger angående barns inflytande 
Begreppet inflytande belyses ytterligare i den reviderade läroplanen från 2010 än 
lpfö98.  I Lpfö98/10 har området fått en egen rubrik som heter ”Barns inflytande”. 
Under denna rubrik står det att arbetet med barns inflytande i förskolan bland annat 
innebär att barnen efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön. 
Miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten ska således utformas efter 
de behov och intressen som barnen själva ger utryck för. Vidare ska inflytande 
främjas hos barnen både genom det verbala och genom deras handlande. I lpfö98/10 
står det följande om det verbala inflytandet: Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation (Lpfö98/10, s. 12). Genom sitt handlande är ett av målen att: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för förskolans miljö (Lpfö98/10, s. 12). Enligt Lpfö98/10 ska 
verksamheten även genomsyras av en demokratisk grund som barnen kontinuerligt 
ska delta i. Inflytande ska alltså påverka samtliga barn i förskolans verksamhet. 
Vidare menar Lpfö98/10 att pedagogen ansvarar för att avgöra i vilken grad barn ska 
få inflytande, beroende på hur redo de är för att detta ska mottas. 

2.2  Litteraturens definition av begreppet barns inflytande 
Begreppet inflytande genomsyrar läroplanen för förskola och är därmed ständigt 
aktuellt för arbetet inom olika förskolor (Ekelund, 2011). För studerande på 
lärarutbildningen inleds mötet med läroplanen och i samband med detta ges kunskap 
för hur grundläggande det är att inflytande förekommer i samtliga 
förskoleverksamheter. Begreppet delaktighet är också ett begrepp som är 
återkommande i förskolans verksamhet. Inflytande och delaktighet kan uppfattas 
likartade men har enligt Arnér och Tellgren (2006) skillnader. De menar att barns 
delaktighet innebär att delta i något som på förhand är bestämt av vuxna. Inflytande 
däremot, innebär att barnen har en reell möjlighet att påverka sin situation. Vidare 
anser de att barns inflytande förverkligas då pedagogen är mottaglig för förändringar i 



	   5	  	  
	   	  

verksamheten i förhållande till barnens intresse. Det är därför väsentligt att pedagogen 
visar öppenhet och flexibilitet inför aktiviteter, genom att barn ges utrymme att 
påverka de aktiviteter de deltar i. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar att det 
är en förutsättning att pedagogen har en öppen inställning för barnens möjlighet till 
inflytande, vilket i sin tur kan innebära att en aktivitet blir något helt annat än vad som 
var planerat från början. Vidare skriver Fagerli, Lillemyr och Søbstad att barnen har 
rätt att ses som aktiva deltagare inom förskolan för att deras identitet och 
självständighet ska utvecklas. Pedagogen kan inte förutsätta att samtliga barn vill 
samma sak, utan måste förhålla sig till en pedagogik som visar respekt för varje 
enskilt barn. Granberg (1998) har samma åsikt som Fagerli, Lillemyr och Søbstad 
(2001) och menar att barn behöver bli älskade, sedda, respekterade och accepterade 
för den de är. 

2.3  Kindergarten 
Kihlström (1998) skriver om Kindergarten, även kallat barnträdgården, som var en 
tidig form av förskola som kom till Sverige 1896. Denna pedagogik grundades av 
Friedrich Fröbel (1782-1852), en tysk pedagog som ansåg att grunden för uppfostran 
lades i förskolan. Kindergarten fokuserades vid barnets egen aktivitet och den fria 
leken (Westlund, 2011). Liknande dagens förskolor präglades även barnträdgården av 
att pedagogen, då ledarinnan, skulle vara lyhörd för barnets åsikt och mottaglig för att 
lära sig av det. Fröbels tro var att människan i grunden är god och därför skulle 
ledarinnan i hög grad undvika att ta ifrån barnet dess inflytande. Att göra detta kunde 
skada utvecklingen till att bli en hel och god människa. Istället menar Westlund att 
ledarinnan skulle uppmärksamma och följa barnets egna naturliga utveckling. Barnen 
fick utrymme för inflytande när de ansågs vara mogna för en viss inlärning. Då skulle 
ledarinnan uppmärksamma detta och därefter handla på lämpligt sätt anpassat efter 
barnets behov. 

2.4  Vygotskij – Sociokulturell teori 
Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk filosof som lämnat ett stort avtryck i 
skolans verksamhet. Han ansåg att omgivningen är avgörande för individens 
utveckling eftersom att lärandet sker genom sociala sammanhang (Dysthe, 2003). I 
förskolans verksamhet krävs det därför en dialog och ett socialt samspel mellan 
pedagogen och barnet för att lärandet ska ske (Imsen, 2006).  
 
Då utvecklingen går från det sociala till det individuella är barnet i behov av att utföra 
en handling i samspel med andra innan det kan genomföras på egen hand. Barnet 
måste alltså innan det klarar av saker på egen hand ta hjälp av en vuxen eller ett annat 
barn som kan mer än det självt (Imsen, 2006). Här fungerar den vuxna som en 
handledare som förklarar för barnet hur saker ska göras. Med uppmuntran från 
handledaren vägleds barnet till en lösning. Den vuxna måste utreda vad barnet kan 
uppnå på egen hand och vad barnet därefter uppnår med stöd av en annan, skillnaden 
mellan dessa nivåer benämns den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menar att 
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alla bär på en egen proximal utvecklingszon, det vill säga en zon för möjlig 
utveckling. Vygotskij tycker att ingen individ kan nå optimal potential utan att 
samspela med en annan, helst mer kunnig människa (Dysthe, 2003). Teorin om den 
proximala utvecklingszonen innehar en bestämd uppfattning om anpassad 
undervisning, nämligen att undervisningen inte bör ligga på den nivå som barnet 
redan behärskar utan något högre som kräver viss ansträngning för att uppnå (Imsen, 
2006).   

2.5  Barnsyn 
Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) har alla vuxna en syn på vad det innebär att 
vara barn, som är medveten eller omedveten. De menar att hur vår barnsyn än 
uttrycker sig, och hur medveten den än är, kommer den ständigt påverka vårt 
förhållningssätt till barnen. Enligt Johansson (2005) handlar barnsyn om hur vuxna 
uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer. Utgångspunkten är att 
alla har samma behov av att kunna handla utifrån egna initiativ och avsikter, att bli 
förstådd och tolkad och kärleksfullt bemött. I Lpfö98/10 står det följande: 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin 
egen förmåga. (s. 9) 
 
Förskolelärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. (s. 8) 
 
Dessa utdrag från Lpfö98/10 hör samman med Johanssons (2005) fortsatta åsikter 
gällande barnsyn. På samma sätt som det står i Lpfö98/10 anser Johansson (2005) att 
varje barn ska bli respekterad, förstådd och kärleksfullt bemött.  

2.5.1  Tidigare barnsyn 
Sommer (2005) ansåg att uppfattningen om barnet var att det kom till världen som en 
centralt utsatt varelse, som under sin uppväxt blev utsatt för kriser och risker. Under 
senare år anser Sommer att synen på barnet förändrats, numera präglas en syn om att 
dagens barn inte uppfattas lika bräckligt som förut. Arnér och Tellgren (2006) skriver 
om tre faser i den historiska utvecklingen. I första fasen sågs barndomen endast som 
en förberedelse inför vuxenlivet. Fas två anses vara den fas då användandet av 
forskningar inom barn och ungdomspsykologi började. Forskningen syftade till att 
klarlägga barns utveckling genom att kontrollera och forma barnet genom en effektiv 
fostran. Fas tre visade sig under 1990-talet, varav barnets frigörelse och 
individualisering agerade utgångspunkt för forskningen. Arnér och Tellgren skriver 
vidare att denna barnsyn kan ses som en ny fas för barnets resa mot frigörelse. Men 
för att barnet ska nå frigörelsen menar de att pedagogerna måste ta reda på sin 
barnsyn för att komma bort från den över- och underordning som råder gentemot 
barnen. I samhällets dominansordning är makten över barnen den minst ifrågasatta. 
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De vuxna har ett självklart företräde vilket grundas på deras formella makt, fysiska 
storlek och styrka. 

2.5.2  Barnsyn idag 
Många metoder och bemötande av barn har vi ärvt från en annan tid och ett annat 
samhälle än vår egen. Barndomspsykologins traditionella stadieindelningar, där barn 
utvecklas i olika stadier, är ännu aktuell i många sammanhang i förskolans pedagogik. 
Barndomen beskrivs där som en väg ut ur omognad, okunnighet, och oförmåga menar 
Arnér och Tellgren (2006). Qvarsell (2004a, i Arnér och Tellgren, 2006) menar att 
barnen vet mer om sin egen värld än vad vi vuxna gör, och att de därför måste 
inkluderas ytterligare i samband med planering av förskolans verksamhet för att 
grunden av inflytande ska trädas fram. Ekelund (2011) skriver att vår uppfattning om 
barnens bästa gällande hur de är, vad de har för behov och vad som är en bra barndom 
kan hindra oss från att se dem och lyssna till vad de egentligen har att säga: 
 
Vi vuxna talar ofta till barn och om barn, men mera sällan med barn. (s. 28) 
 
För att ändra på detta invanda beteende menar Ekelund (2011) att pedagogen ibland 
måste stå ut med att göra det som kan kännas obekvämt, som att till exempel säga ja 
till barn när de övriga i arbetslaget anser det motsatta. Jonstoij och Tolgraven (2001) 
delar åsikt med Ekelund (2011) då de anser att pedagoger måste vara närvarande och 
intresserade i mötet med barnen, samtidigt som de bör inneha hopp och mod i sitt 
förhållningssätt till dem.  

2.5.3  Barnperspektiv samt barns perspektiv 
Arnér (2009) beskriver begreppet barnperspektiv som diffust och menar att det finns 
flera barnperspektiv, vilket leder till att innebörden i begreppet är mångtydigt. 
Barnperspektiv handlar därför både om vuxnas perspektiv på barn men också om 
barns perspektiv på den egna tillvaron.  
 
Grunden till hur den pedagogiska verksamheten utformas har stor vikt vid vilken bild 
pedagogen har av barnet, skriver Åberg och Lenz Taguchi (2005). Enligt Qvarsell 
(2001, i Arnér, 2009) tycker barn och pedagoger olika om vad som är betydelsefullt 
och väsentligt i förskoleverksamheten. Pedagogens fokus ligger vid barnets bästa, det 
vill säga att pedagogen tänker på deras omsorg och trygghet. Barnen prioriterade 
däremot initiativ, variation, och möjligheten att röra sig mellan olika miljöer. Arnér 
(2009) menar att om pedagogen ska förstå hur barn uppfattar sin värld måste de iaktta 
vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot och vad som anses viktigt för dem. Med 
andra ord se barn som aktörer som handlar förnuftigt utifrån sina egna förutsättningar. 
Barns perspektiv är vad som visar sig för barnet, barns intentioner och uttryck för sitt 
handlande, det vill säga barnets upplevelser, önskningar och vilja (Johansson, 2003). 
En grund för att närma oss barns perspektiv är våra egna antagen om hur vi kan förstå 
andra. Merleau-Ponty (1962, i Johansson, 2003) menar att förutsättningen för att 
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förstå andra människor är mötet med dem, vi kommunicerar med varandra genom att 
delta i varandras världar. Kommunikation handlar inte bara om det verbala utan också 
om gester, tonfall och ansiktsuttryck. Genom dessa sänds en helhet om människors 
tankar och sätt att vara. Johansson (2005) anser vidare att pedagogen bör ha en 
undrande, nyfiken attityd till barnet och samtidigt vara intresserad av att förstå barnets 
upplevelse inom olika situationer.  Lpfö98/10 förhåller sig även till barnperspektiv då 
det där står förankrat att förskollärarna även ska sträva efter att barnen utvecklar sin 
förmåga att försöka sätta sig in i varandras perspektiv. 

2.6  Pedagogen främjar barns inflytande 
För att barnen ska förstå vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär måste 
pedagogerna bjuda in barnen och tro på deras förmågor (Åberg och Lenz Taguchi, 
2005).  Barnen ska erbjudas många tillfällen i förskolans vardag där de får möjlighet 
att uttrycka sina tankar och åsikter. Samtidigt är det viktigt att barnen är lyhörda för 
andras synpunkter. Åberg och Lenz Taguchi menar att en förskola som bygger på 
demokrati och delaktighet inte handlar om att alla får göra som de själva vill, utan om 
att skapa ett klimat där alla ges utrymme att tänka fritt och respektera varandras 
åsikter.  
 
Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att pedagoger ska anamma ett lyhört 
förhållningssätt där barnens eget intresse är utgångspunkt.  Det är i barnens egna 
tankar pedagoger kan fånga vad som är meningsfullt för barnen, och med en sådan 
utgångspunkt kan den pedagogiska processen drivas framåt. Här menar Ekelund 
(2011) att pedagoger kan vara så fast i sina förställningar om barn och vuxna att de 
varken hör eller ser barnet som står framför sig. På samma sätt kan uppfattningen om 
hur samvaron mellan vuxna och barn ska fungera vara så bestämd att inga annorlunda 
eller nya tillvägagångssätt används. För att barns inflytande och valfrihet ska främjas 
måste pedagogerna vara lyhörda och mottagliga för deras intressen. Rauni Karlsson (i 
Ekelund, 2011) menar därför att barnens tankar inte ska tas för givet utan snarare 
lyftas fram genom observationer, där pedagogerna strävar efter att se och lyssna till 
barnens olika viljor. Enligt Lpfö98/10 är det fortsättningsvis förskollärarna som 
ansvarar för att samtliga barn ges reellt inflytande i verksamheten. Kihlström (1998) 
menar att barn som ges inflytande inom verksamheten utvecklar sitt självförtroende. 
De pedagoger som strävar efter att stärka och utveckla barns självförtroende gör det 
därför genom att skapa aktiviteter som är anpassade efter barngruppens 
utvecklingsnivå. 

2.7  Pedagogen begränsar barns inflytande 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att dagens förskoleverksamhet 
strävar mot mål för barns lärande och utveckling istället för att arbeta efter regler. 
Målen anger dock inte en ändpunkt utan snarare en riktning mot de kunskaper och 
förmågor barnet ska lära sig. Granberg (1998) och Kihlström (1998) menar att 
pedagogen ständigt har en rädsla för att kaos ska uppstå i förskolans verksamhet. Det 
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driver därför pedagogen till att skynda på den planerade aktiviteten eller övningen så 
att inga utrymmen för kaos lämnas. För att detta tempo som skapas ska hålla skriver 
Granberg (1998) att det krävs snäva ramar och tydliga regler, varpå en sådan 
verksamhet skapar negativ stämning. Detta minskar även barns inflytande, då 
pedagogen förbiser att skapa tillfällen där inflytande kan ges. Granberg styrker detta: 
 
Organiserade aktiviteter för barngrupper ska ledas genom att locka och inspirera inte 
genom att styra och domptera. (s. 40) 
 
Granberg menar att ramarna bör vidgas för att ge barnen möjlighet till självständigt 
utforskande istället för att skapa begränsningar. Johansson (2005)  skriver att 
pedagogen ofta ger barnen en känsla av att de har kontroll men får dem ändå att 
genomföra sina avsikter mot dess vilja. Pedagogen passar på att genomföra sina 
avsikter när barnet inte märker det. Johansson beskriver en påklädningssituation där 
barnet har en klar bild om vad den ska ha på sig. Pedagogen accepterar detta, men tar 
i slutändan på barnet plagget ändå, när barnet har glömt bort sin önskan.  Ekelund 
(2011) menar att pedagogen många gånger har förutfattade meningar om hur en 
situation kommer att bli om barnen får fatta egna beslut, de oroar sig för att röriga och 
stökiga situationer ska uppstå. Johansson (2005) delar Ekelunds (2011) uppfattning 
och menar att pedagogen somliga gånger är för snabb att hjälpa barnen med att utföra 
uppgifter som de från början kanske hade klarat på egen hand. I Arnér och Tellgrens 
(2006) undersökning där vuxna samtalat med barn om i vilken utsträckning de ges 
inflytande, framkommer det att barnen inte anser sig ha det inflytande som de önskar. 
Barnen anser att det är pedagogen som säger vad som är tillåtet och inte. Under den 
fria leken tycker barnen att de i stort sett själva får leka hur de vill, men återkommer 
ändå till att det är pedagogerna som sätter upp ramar för var, när och hur länge leken 
ska pågå. Barnen får regler som de sedan försöker rätta sig efter. Enligt Arnér (2009) 
organiseras förskolan efter rutiner som måltidssituationer, påklädning, toalettbesök, 
utevistelse och samling. Barnen har inte möjlighet att ändra dessa rutiner och får 
därför istället inflytande inom de bestämda ramarna.  

2.8  Pedagogens syn på femåringars inflytande 
När har barn åldern inne för att deras åsikter ska ha någon betydelse i pedagogens 
ögon? Arnér och Tellgren (2006) menar att kvaliteten i arbetet med barn måste 
diskuteras, både utifrån ett barnperspektiv men också utifrån barnens eget perspektiv. 
De menar att pedagogen även måste reflektera över vad begreppet barnperspektiv 
egentligen innebär.  
 
Westlunds (2011) studie visar att de äldre barnen i flera sammanhang har större 
möjlighet till inflytande än de yngre. Pedagogerna involverar främst äldre barn vid 
planering av gemensam aktivitet eller konfliktlösning, vilket leder till att yngre barn 
inte får samma möjlighet till inflytande under tillfällen där äldre får det. Samtidigt kan 
de yngre barnen få inflytande vid tillfällen då äldre barnen inte ges samma möjlighet. 
Ett exempel på detta är när Westlund beskriver en av förskolorna. Under samlingar 



	   10	  	  
	  

	  

tilläts de yngre barnen att lämna rummet medan de äldre barnen förväntades att vara 
med. Westlund skriver vidare att många gånger tänker pedagogerna att de äldre 
barnen redan har mycket inflytande i verksamheten, vilket gör att de i stället fokuserar 
på hur inflytandes ska ges till de yngre och mindre verbala barnen. Enligt Arnér och 
Tellgrens (2006) studie upplevs även de yngre barnen inneha tillåtande ramar, 
samtidigt som de äldre barnens ramar blir desto fastare för vad de får och inte får 
göra. Westlund (2011) skriver att pedagogen förmedlar normer till barnen om vad 
som är tillåtet att göra och inte. Enligt Westlunds studie uppmuntras barnen till lugna, 
kreativa lekar och de lekar som innehåller spring och skrik vill pedagogen undvika. 

2.9 Miljöns betydelse för barns inflytande  
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogens utformning av förskolans miljö 
reflekteras tillbaka på deras uppfattning om förskolans roll och om barns lärande. 
Johansson, Pramling Samuelsson (2003) anser att hur pedagogen presenterar och 
organiserar förskolans rum och material, har stor betydelse för hur kompetenta barnen 
tillåts vara. Miljön ska vara forskande och tilltalande och bjuda in barnen till 
initiativtagande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) har liknande uppfattning och anser 
fortsättningsvis att det inte är barnen som ska anpassa sig till miljön, utan miljön efter 
barnen.  Westlund (2011) skriver om vikten av att barnen ska ha en möjlighet att 
påverka vilket material som finns på förskolan. För att barnen ska tycka det är roligt 
och inspirerande att vistas på förskolan måste pedagogerna införliva deras intressen 
och önskningar. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att om det ska kunna skapas 
mötesplatser i miljön som är spännande och passar barngruppen, måste pedagogen 
kontinuerligt observera hur och vad barnen gör.  
 
Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) anser att förskolan ska erbjuder barnen en lika 
god miljö inomhus som utomhus. Utomhusmiljön bör främst erbjuda barnen 
möjligheten att använda sin kropp på olika sätt och en chans till att göra aktiva val. I 
utemiljön bör det finnas stora lekredskap, sandlådor, klätterställningar, gungor och 
annan lekutrustning. Fagerli, Lillemyr och Søbstad menar fortsättningsvis att det är 
viktigt för barnen att få klättra, springa, hoppa, gunga, cykla, gräva och balansera.  
Lpfö98/10 menar samtidigt att miljön ska vara trygg, kunna utmana, locka till 
aktivitet och inspirera barnen till att vilja utforska omvärlden. 
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3  Metod 
I detta avsnitt presenteras vår valda metod samt hur vi gått tillväga för att samla in 
studiens empiri. 

3.1  Val av metod 
Den kvalitativa metoden som Bryman (2002) beskriver är en metod där forskaren vill 
närma sig den intervjuades uppfattning av världen, ”se världen med deras ögon”, detta 
genom att skapa en nära relation till dem. Under våra intervjuer har vi använt oss av 
kvalitativa intervjuer eftersom den syftar till att få så uttömmande svar som möjligt av 
den intervjuade (Johansson och Svedner, 2006).  Vi har under intervjun utgått från 
färdigformulerade frågor som varit densamma för samtliga pedagoger, detta valde vi 
då olika svar ändå kan ges från olika pedagoger (se bilaga). Vi har valt öppna frågor 
där den intervjuade inte ska uppleva att det är vi som leder in han/hon på ett visst 
svar. Johansson och Svedner menar även att följdfrågor kan användas om svaren kan 
utvecklas ytterligare. Om vi inte förstår den intervjuades svar ber vi denne förtydliga 
sig så att inga frågetecken uppstår. Den kvalitativa forskaren fokuserar på vad den 
intervjuade uppfattar som viktigt och betydelsefullt och detta menar Bryman (2002) är 
vägledande för resultatet.  

3.2  Urval 
Vi har genomfört våra intervjuer med tio pedagoger, nio kvinnor och en man, på fyra 
olika förskolor belägna i norra Sverige. Samtliga personer som intervjuats är 
utbildade förskollärare och har varit verksamma i sitt yrke mellan 1-29 år. Då vår 
studie fokuseras på femåriga barns inflytande har vi valt att endast intervjua 
pedagoger som arbetar, eller arbetat, i verksamheter med äldre barn. Förskolorna som 
medverkat har olika pedagogiska arbetssätt. Två av förskolorna är Reggio Emilia-
inspirerade, den tredje en förskola med inriktning på språk och kommunikation, och 
den sista en kommunal förskola utan någon uttalad profil. Anledningen till att vi valde 
just dessa förskolor är främst för att vi är bekanta med pedagogerna sedan tidigare, 
genom vikariat och tidigare genomförda praktiker, vilket vi såg som en fördel i vår 
studie. Då kunde vi ha ett öppet, avslappnat och förtroendegivande samtal med de 
intervjuade pedagogerna. Intervjuerna har genomförts på förskolan som de 
intervjuade arbetar på för att skapa en trygghet hos den intervjuade. För att garantera 
de medverkandes anonymitet har vi valt att benämna de olika förskolorna och 
pedagogerna med fiktiva namn. 

Förskolan Regnbågen 
Lila (4-5 åringar), Karl och Marianne 

Förskolan Djungeln 
Elefanten (4-5 åringar), Mia och Susanne samt Lejonet (1-3 åringar), Karin 
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Förskolan Havet 
Bläckfisken (1-5 åringar), Charlotte samt Delfinen (1-5 åringar), Karoline och 
Margareta 

Förskolan Bagaren 
Kringlan (4-5 åringar), Yvonne och Tina      
 

3.3  Genomförande 
Vi valde på förhand ut vilka förskolor vi ville besöka för våra intervjuer. Vi ringde 
dem och berättade att vi påbörjat vårt examensarbete och vilket område vi valt att 
fördjupa oss i samt om det fanns möjlighet för dem att ställa upp på en intervju 
gällande detta. De flesta lät glada och ville gärna ses för en intervju för att få en 
inblick i vårt arbete om barns inflytande. En tid bokades in för respektive pedagog då 
de hade möjlighet att ses utanför barngruppen. Här insåg vi att det som pedagog kan 
vara svårt att finna tid utanför barngruppen, men detta löstes ändå eftersom att alla 
visade ett genuint intresse för att ställa upp och därigenom ta sig tid för en intervju. Vi 
valde att inte ge ut intervjufrågorna i förväg då vi tror att svaren kunde bli för 
planerade och även att pedagogerna svarar utifrån vad de tror att vi vill höra. Under 
samtliga intervjuer har vi, med tillåtelse av de intervjuade, spelat in samtalen med 
ljudinspelning. Johansson och Svedner (2006) menar vidare att det kan vara en fördel 
att använda sig av inspelning under en intervju för att ytterligare förstå vad som sägs 
vid pauser, tonfall och avbrutna meningar. Tack vare inspelningar kan vi även ha 
tillgång till materialet i efterhand och lyssna på flera gånger om, om så behövs. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum där varken annan personal eller barn 
vistades i. Detta medförde ett lugn då vi inte blev störda av eventuella ljud från 
omgivningen. En av oss höll i intervjun och den andre spelade in samt antecknade 
stödord för sådant som ansågs viktigt/betydelsefullt att lyfta fram. Varje pedagog fick 
godkänna att vi spelade in, detta gick bra för samtliga. En pedagog åt gången blev 
intervjuad, detta för att vi var intresserade av den enskilde individens åsikter och inte 
deras tillsammans. Under våra intervjuer turades vi om att vara intervjuare så att båda 
fick prova på att vara den ledande för samtalet. Innan intervjuerna började berättade 
vi om arbetets huvudsakliga syfte, varför vi var där samt att allt material är 
konfidentiellt. Intervjuernas längd varierade mellan femton till trettio minuter. Att 
somliga varade längre än andra la vi inte så stor vikt vid utan vi fokuserade främst på 
att få så uttömmande svar som möjligt, vilket vi kände att vi fick. Därefter har 
materialet transkriberas från ljudinspelningen. Vi har lyssnat på samtliga intervjuer 
flera gånger så att ingen viktig information missades. Sedan avkodades intervjuerna 
och respondenternas namn ersattes med fiktiva namn. Varje intervjufråga 
kategoriserades under tillhörande frågeställning så att resultatet slutligen kunde 
redovisas. 
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3.4  Etiska överväganden 
Eftersom vi vill värna om de intervjuades integritet har vi valt att behandla all 
information konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående har fått tillgång till 
vår datainsamling. Det går heller inte urskilja vem som har sagt vad vid resultatet. 
Personerna som deltagit i undersökningen har meddelats om studiens syfte samt gett 
sitt godkännande för att deras utsagor, anonymt, publiceras. Vi har inför våra 
undersökningar förhållit oss till Vetenskapsrådet som menar att deltagarna ska ge sitt 
godkännande för att delta samt rätten till att kunna avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4  Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av pedagogernas utsagor under de 
genomförda intervjuerna. Samtliga resultat är svarade utifrån pedagogernas 
uppfattning om femåriga barns inflytande. För att resultatet ska vara lättare att tolka 
har vi delat in materialet under studiens tre huvudsakliga frågeställningar. Inom varje 
frågeställning har vi gjort tillhörande underrubriker, följt av en gemensam analys. 
Resultatet redovisas i samma ordning som de tre frågeställningarna är strukturerade. 
Vi kommer att skriva resultatet i löpande text, där även citat kommer att användas för 
att förtydliga resultatet ytterligare.  

4.1  Hur tolkar pedagogen begreppet barns inflytande? 
Nedan presenteras två underrubriker följt av en sammanställd analys, som kopplas till 
studiens första frågeställning.  

4.1.1  Pedagogens uppfattning av hur barnen får 
inflytande i förskolan 
Pedagogernas tolkning av begreppet inflytande var likvärdigt för samtliga. Alla ansåg 
att inflytande innebar att barnen själva ska få bestämma över saker som sker på 
förskolan samt att barnen ska känna att de får vara delaktiga i sin vardag. Enligt 
Charlotte innebär inflytande möjligheten att få vara med och påverka. Att barnen får 
en chans till inflytande, men hon anser att detta kan begränsas utifrån ålder, tid och 
material. Hon menar vidare att trots dessa begränsningar ska inflytande alltid försöka 
tas tillvara, det är viktigt att barnen får möjlighet att säga vad de tycker och komma 
med idéer utifrån deras egen nyfikenhet och intresse. Susanne har en liknande åsikt 
som Charlotte och anser även hon att inflytande handlar om att barnens idéer och 
önskemål ska tas tillvara. Hon poängterar även vikten vid att synliggöra barnets 
inflytande: 
 
Om man sitter och pratar vid en samling och någon säger att idag skulle jag vilja gå till lekparken. Ja, 
vilket bra förslag, så säger man det till barnen, idag var det hon som valde utflyktsmål, så dit går vi 
idag. Då har man stärkt hennes önskemål och visat att ni har även val, ni kan göra valet om ni bara 
vågar stiga fram. (Susanne) 
 
Med detta menar Susanne att barnet fått inflytande och att det har synliggjorts, inte 
bara för just det barnet utan för hela barngruppen. Hon anser att detta är viktigt att 
synliggöra då förhoppningsvis fler barn vågar kliva fram vid ett annat tillfälle och 
därmed får även de sin röst hörd. Margareta beskriver inflytande som att barnen ska få 
vara med och påverka sin dag, vad de ska göra och hur det ska göras. Att barnen har 
något att säga till om under sin vistelse på förskolan, antingen vad man gör eller vad 
de äter. Mia anser att barns inflytande inte alltid måste vara konkret. Hon förklarar det 
vidare som att pedagogen kan se vad just det här barnet behöver, vad de vill och vad 
de gör, utan att barnen direkt säger något. Mia anser även att inflytande hör ihop med 
delaktighet, och att barnen inte alltid måste visa sin delaktighet verbalt. Barnen kan 
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vara delaktiga genom att agera och visa på sitt kroppsspråk vad de vill och då vet 
pedagogen vad barnen är intresserade av. Åtta av pedagogerna tror att femåriga barn 
är medvetna om sitt eget inflytande till viss del. Karin är en av dem och anser 
följande:  
 
Ibland. Det tror jag. De här större barnen kan nog vara det. De kan ju vara ganska bestämda, nä det 
där tänker jag INTE, nä det där vill jag INTE göra, det där var INTE roligt. (Karin)   
 
Karl menar att barn både kan vara medvetna och icke-medvetna om sitt inflytande. 
Han berättar att de i arbetslaget kontinuerligt försöker ge barn möjlighet till olika 
slags inflytande i förskolan, men tror ändå att barnen själv inte alla gånger är 
medveten om detta. Om barnen skulle få frågan om vem som bestämmer är han 
övertygad att de skulle svara mamma, pappa eller fröken. Margareta däremot, har en 
annan åsikt gällande barns medvetenhet om inflytande. På förskolan där hon arbetar 
har de alltid en utvärdering tillsammans med barngruppen vid slutet av varje månad, 
där de får besvara frågor som vad tycker du var roligast och vad vill du göra mer av. 
Genom att ställa dessa frågor tror hon att barnen själva uppfattar att de har inflytande. 
Enligt Yvonne är det viktigt att förskolans miljö utformas efter barnens viljor. Visar 
de ett intresse för koj-byggen försöker de införliva detta genom att förändra ett rum 
där sådant kan skapas.   

4.1.2  Pedagogens uppfattning om varför barn ska ges 
inflytande 
Fem av pedagogerna anser att barn måste vara med och påverka sin situation för att 
det ska vara stimulerande och roligt, detta är en förutsättning om lärande ska ske. De 
menar att om inte verksamheten är formad efter barnens intressen kommer de tappa 
lusten för att delta, vilket i sin tur påverkar utvecklingen. Fyra andra pedagoger menar 
att barnens självkänsla och självförtroende stärks i samarbete med inflytande. Barnen 
får även känna att de är viktiga när deras önskemål synliggörs. En av de fyra 
pedagogerna, Mia, beskriver det så här: 
 
Ja men för att må bra, för att ha det bra. Men för att stärka självkänslan och allt det där, 
självförtroendet, självkänsla. Bli en bra kompis. Få känna att man är behövd och att man behövs. 
(Mia) 
 
Charlotte är inne på samma spår men utvecklar det ytterligare då hon anser att 
barnens åsikter är värdefulla för att de ska känna sig hörda och sedda. Det är viktigt 
att barnens egna initiativ lyfts fram så att deras självkänsla kan stärkas. Karl anser att 
barn ska ges inflytande för att så småningom komma bort från tankesättet att det finns 
vuxna och det finns barn. Han menar att vuxna kan långt ifrån allt och fortfarande lär 
sig av barn. Karl vill se alla som människor istället för ålder, en liten människa och en 
större människa. Han påpekar att respekten för att alla är människor är viktig, samt ett 
förhållningssätt han själv eftersträvar. En människosyn att alla är jämlika och visas 
respekt oavsett ålder. 
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4.1.3  Analys 
Pedagogerna är överens om att inflytande främst handlar om att barnen ska känna sig 
delaktiga i sin vardag. Detta stämmer även överens med Arnérs (2009) tankar, som 
menar att pedagogen måste visa barnen respekt och intressera sig för deras initiativ 
för att de ska kunna utvecklas. Arnér skriver vidare att pedagogen bör vara beredd på 
att ändra sin planering så att den anpassas utifrån barnens perspektiv. Det hör ihop 
med Charlotte och Susannes åsikt om att barnens idéer och önskemål ska tas tillvara 
på. Liknande resonemang har Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) som anser att den 
pedagogiska grundsynen främst handlar om att ta barnen på allvar och visa dem 
respekt. Pedagogen måste vara ”nära inpå” barnen och ta reda på vad de vill. 
Eftersom barn är olika kan pedagogen inte anta att alla vill samma sak. Därför måste 
pedagogen representera en pedagogik som tar varje individ på allvar, som utspelar sig 
i en grundläggande respekt och visad hänsyn för den enskilda individens behov. 
Samtliga pedagoger i studien tror att femåriga barn till viss del är medvetna om sitt 
eget inflytande. Karl var den ende som trodde att barn kan vara både medvetna och 
icke-medvetna. Trots att de genomgående försöker skapa tillfällen för inflytande anar 
han ändå att barn anser att det är vuxna som bestämmer. Arnér och Tellgren (2006) 
har samma uppfattning om barns egen medvetenhet: 
 
På frågan om vem som bestämmer, svarar barnen: ”Det gör fröken eller mamma och pappa”. (s. 47) 
 
De menar fortsättningsvis att pedagogen måste våga ge tilltro till barnens förmåga att 
själva lösa problem som kan uppstå. Det är inte pedagogens uppgift att tala om för 
barnen vad som fungerar och inte, utan barnen måste själv upptäcka detta för att på så 
sätt utmana och utvecklas. Får de möjlighet till detta kanske barnens uppfattning om 
vem det är som bestämmer förändras (Arnér och Tellgren, 2006). Pedagogerna hade 
tre olika tolkningar av varför inflytande bör användas i förskolan. Fem stycken ansåg 
att det främst är för att barnen ska tycka det är stimulerande och roligt. Deras åsikter 
förhåller sig till vad som står förankrat i Lpfö98/10: 
 
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är 
roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. (s. 11) 
 
Att barn lär sig när de har roligt understryker även Granberg (1998) som 
betydelsefullt. Hon menar att förskoleverksamheten ska göras så intressant och 
lockande att barnen har roligt under hela sin vistelse. Det är därför pedagogens 
uppgift att erbjuda barnen en tillvaro i förskolan där de känner att det är meningsfullt 
att vara. Detta hör även samman med två av de fem pedagogerna, Karoline och Tinas, 
åsikter. De tyckte att pedagogen bör ge barnen positiva bemötanden så att de kan 
känna sig respekterade, tagna på allvar och därigenom växer som individer. Fyra 
andra pedagoger ansåg att barnens självkänsla och självförtroende stärks i samband 
med inflytande. Även detta står förankrat i Lpfö98/10: 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. (s. 9) 
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Då förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin självständighet anser de fem 
pedagogerna att detta sker genom att erbjuda barnen inflytande. Jonstoij och 
Tolgraven (2001) skriver om barnens rättigheter och nämner då att de har rätt till att 
ses som aktiva deltagare inom förskolan när det gäller att skapa sin identitet och 
självständighet. Karl strävar efter en människosyn som innebär att alla ska behandlas 
lika och med respekt oavsett ålder. Granberg (1998) anser även hon att pedagogen ska 
visa barnen respekt. Hon menar att barn behöver omges av vuxna som lyssnar och 
förstår dem. Vidare skriver Granberg att barn inte ska vara omtyckta enbart för att de 
är söta, lydiga och snälla. De behöver bli älskade och sedda, respekterade och 
accepterande för den de är. 

4.2  Hur menar pedagogen att de femåriga barnen kan 
påverka sin situation i förskolan? 
Nedan presenteras fyra underrubriker följt av en sammanställd analys, som kopplas 
till studiens andra frågeställning.  

4.2.1  Hur femåriga barn kan göra sin röst hörd i 
förskolan 
Samtliga pedagoger anser att femåriga barn kan påverka sin situation i en högre grad 
än de yngre, mest på grund av att de äldre barnen är mer verbala och därmed kan 
uttrycka vad de vill. Karin menar att de yngre barnen, via kroppsspråk och ljud, 
istället visar vad som är okej och inte. Susanne, Karin och Mia delar uppfattningen 
om att de i verksamheten har vissa rutiner som måste göras, men att de då försöker 
locka barnen till dessa så att de aldrig ska känna sig tvingade till att vara med. 
Charlotte tror att äldre barn kanske förstår att somliga saker inte är genomförbara och 
inser sina begränsningar på ett annat sätt än yngre. De kan dessutom vara med vid 
planerandet av aktiviteter i verksamheten som teman eller teater. Samtliga pedagoger 
menar att det främst är rutinerna som ”hindrar” barns inflytande. Karin säger följande: 
 
Vi har ju vissa rutiner som vi gör nästan varje dag. Ibland kan man ju ändra sig såklart, ingenting är 
ju stucket i sten. Ibland kan man ju känna att det här inte passar idag, då får man ju göra om litegrann. 
Kanske ett kortare skapande eller äter mellis fem minuter tidigare för att alla är klara. Är man väldigt 
styrd då blir det väldigt jobbigt att jobba med barn, och väldigt stressigt. Man ska ju inte behöva 
stressa. (Karin) 
 
Karin fortsätter och berättar att det är svårt att låta alla femåriga barn få som de vill, 
när det finns så många olika viljor. Hon tycker att påklädningssituationerna är ett 
exempel på en rutin där barnen inte kan påverka sin situation särskilt mycket. Där kan 
barnen inte välja att vara utan vantar eller mössa. Karin menar att vissa saker är 
utifrån barnens bästa och då är de pedagogen som bestämmer åt dem. Förskolan 
består av många små, avgörande regler som finns till för att dagen ska fungera. Till 
exempel får barnen inte skrika eller slåss, säger Karin. Margareta och Yvonne pratar 
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om rutinerna där femåriga barn inte kan påverka lika mycket. Yvonne nämner också 
den fria leken, där hon istället anser att barnen kan ta för sig och bestämma: 
 
Egentligen tycker jag att de har makten, där får de ju göra precis vad de vill. Och det ser man ju att de 
delar upp sig och gör vad de vill. Inomhus är det då vid den fria leken, då gör de så bäst de vill. 
(Yvonne) 
 
Hon berättar vidare att de tidigare under hösten skapat olika stationer på förskolan. 
Där är det de äldre barnens önskemål som införlivats och det har därför bland annat 
gjorts en pysselhörna, dock-vrå och bygghörna. Karl har liknande åsikt som Yvonne 
och menar att barnen kan påverka sin situation genom miljön. Han berättar att deras 
lokaler är inredda för att barnen ska kunna vara självgående och oberoende av vuxna. 
Karl tycker att pedagogen ska vara som en medforskare som kommer med utmanande 
frågor, men samtidigt inte lägga sig i deras handlingar för mycket.  

4.2.2  Situationer då barn har inflytande 
Karoline ger tydliga förslag på vilka situationer hon anser att barn har inflytande i. På 
samlingarna får barnen möjlighet att välja låtar eller sånger. Till lunchen kan det vara 
genom att välja frukt och dryck. Karoline menar att inflytandet ska ligga som en röd 
tråd genom hela dagen. Hon säger även att barnen får inflytande men inom 
pedagogens bestämda ramar. Ett exempel är när hon bestämt att barnen ska skapa en 
morot, men det är barnen själva som får bestämma hur den ska göras. Karls syn på 
barns inflytande stämmer överens med Karolines. Han berättar om ett projekt där det 
är arbetslaget som har bestämt att det ska handla om empati och den fula ankungen. 
Men därefter får barnen vara med och utforma innehållet i temat. Karl fyller i: 
 
Det är ju det som är det svåra med att vara pedagog. Det är ju mycket lättare att vara en pedagog, om 
jag som vuxen redan har bestämt att nu kör vi, nu ska vi göra talgoxar. Jag har klippt ut en form av 
talgoxar som barnen ska dutta på silkespapper. Alla ser likadana ut fast olika färger. Det är ju mycket 
enklare, men inte lika spännande. Och det är inte lika respektfullt mot barnen. (Karl) 
 
Karl fortsätter att berätta om barns inflytande och konstaterar att pedagogerna många 
gånger bestämt projekt på förhand, men att det sedan är väldigt fritt för barnen inom 
dem. Barnen kan få olika mycket inflytande beroende på vilken tid under dagen det 
gäller, anser Margareta. Hon säger att det finns tillfällen när hon är mer öppen för 
barns inflytande än andra, men återkommer sedan till att det är under ”rutin-tillfällen” 
som barn inte ges lika mycket inflytande. Margareta tillägger att hon under planerade 
aktiviteter, som till exempel skapande, försöker vara flexibel och mottaglig för 
barnens förslag. Hon säger att hennes mål är att låta barnen vara med och bestämma, 
vissa gånger kan de komma med idérika förslag och då brukar hon lägga sin planering 
åt sidan. 

4.2.3  Situationer då barn inte har inflytande 
Under högtider eller andra speciella tillfällen tycker Tina att barn inte ges särskilt 
mycket inflytande. Å andra sidan anser hon att barnen säkert kan komma med goda 
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idéer under dessa tillfällen, men hon menar att deras behov inte kan tillgodoses, 
främst på grund av begränsat material. När det närmar sig jul använder de sig av det 
material som finns i förrådet och planerar skapandet efter detta. Tina berättar att 
pedagogerna till exempel bestämt att barnen ska göra sina egna tomtar som de sedan 
får ta hem och ge till sina föräldrar. Tina berättar om en annan situation då barnen inte 
har inflytande: 
 
Då är det ju ändå, vid vissa situationer, då vill man ju att de ska träna på vissa saker. Som idag skulle 
de klippa, och en pojke kunde inte hålla i saxen, och då måste de ju träna på det för de vill ju gärna att 
de ska kunna det när de senare börjar i skolan. Då måste man ju som lägga in såna saker som att, ja 
det här måste vi ju ha fast att de tycker att det är piss. (Tina) 
 
Fortsättningsvis anar Tina att barnen endast kommer minnas de tillfällen som de inte 
fått inflytande, istället för gångerna de har fått det. Fyra av pedagogerna anser att barn 
inte har inflytande under fasta rutiner. Susanne är en av dem och gör en koppling till 
när det är dags för utevistelse, och ett barn inte alls vill gå ut. Här menar Susanne att 
alla måste gå ut för det finns ingen pedagog inomhus. Där har barnen inget val och 
därmed ingen chans för inflytande. Karin tycker också att rutiner kan hindra barns 
inflytande: 
 
Jaa. Det är ju sådana här, kanske, rutinsituationer. Sova, läsa, äta. När man gör det kan man ju inte få 
bestämma. Nä jag vill inte ha mat, nä det går inte. Vi äter den här tiden, nu äter vi. Mer riktigt riktiga 
rutiner kan jag känna. (Karin) 
 
Mia berättar att det aldrig ska finnas tillfällen då barn inte har inflytande, men ibland 
kan sådana situationer ändå uppstå. Under vissa tider på dagen slås två avdelningar 
samman vilket innebär att det blir 35 barn som ska samsas om ytorna. Här menar Mia 
att pedagogen måste sätta stopp om alla barn vill leka i samma rum, är det så många 
barn blir det ingen bra aktivitet. Mia menar att det blir för högljutt, stojigt och rörigt. 
Hon måste då sätta en gräns och säga till barnen att max fyra stycken får vistas i detta 
rum. Charlotte tycker att pedagogens stress kan vara ett hinder för barns inflytande. 
När det är något som måste göras finns det ibland inte utrymme för att tillgodose 
barnens önskemål. På förskolan Havet där Charlotte arbetar är verksamheten dagligen 
utformad efter många pedagogiskt planerade aktiviteter, vilket kan medföra att hon 
somliga gånger känner en stress för att inte hålla sig inom de bestämda tidsramarna. 

4.2.4  Inflytande – i hur stor utsträckning 
Karoline menar att vissa önskemål från barnen är lättare att tillgodose än andra. För 
henne handlar det mycket om att fråga sig själv om hon kan erbjuda barnet det här 
just nu. Hon tillägger även att hur saker och ting än vrids på, återkommer de alltid till 
tid och konstaterar att det är en bristvara. Karoline tillägger: 
 
Och det är ju klart att har jag tiden, viljan, möjligheten eller lusten just då så naturligtvis så vill man ju 
ge barnet det. Men ibland har man begränsningar som gör att man måste säga nej. Och Ibland kanske 
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man kan enas på mitten, de säger nånting, men man känner, nä men kan vi inte göra såhär, mötas 
halvvägs och ge dem en liten bit av det de vill ha. (Karoline) 
 
Ibland tycker Karoline att det är snävt med möjligheter till inflytande, men hon 
strävar ändå efter att försöka införliva barnens idéer. Karl återkommer till att barnen 
får inflytande men i en utsträckning som pedagogen reglerar. Han berättar till 
exempel att de infört ”barnens val”, där de använder sig av en flano-tavla och varje 
barn har en bild på dem själva. På flano-tavlan finns det olika aktiviteter att välja 
mellan, och barnet sätter sin bild under den aktivitet han/hon vill göra. Då får barnen 
göra ett eget val och bestämma om de ska vara i ateljén eller byggrummet. Han tycker 
att denna metod är konkret och tydlig för barnen, och att barnen dessutom blir 
medvetna om att de faktiskt kan göra aktiva val. Yvonne anser att det är viktigt att 
barn får vara med och påverka, men konstaterar samtidigt:  
 
Dom har ju egentligen inte haft så himla mycket inflytande förrän nu, när vi har börjat tänka om lite. 
Man är ju ganska styrd själv, man har ju alla krav, man ska ju göra de här tusen sakerna, vad de ska 
lära sig och vad de ska göra. (Yvonne) 
 
Yvonne menar fortsättningsvis att hon tycker det bästa är då barnen får bestämma 
utifrån pedagogens redan planerade former. Hon är rädd för att ge inflytande i för stor 
utsträckning. Hon tror att det skulle skapa kaos i barngruppen om de fick bestämma 
ännu mer än vad de redan gör idag. 

4.2.5  Analys 
Westlund (2011) anser att de äldre barnen har större möjlighet till inflytande i 
förskolan än de yngre. Pedagogen låter äldre barn delta vid planering av gemensamma 
aktiviteter eller konfliktlösningar. Detta hör samman med Charlottes uttalanden om att 
äldre barn ofta är med i planeringen av olika aktiviteter i verksamheten. Karin 
berättade att förskolan består av många små men avgörande regler som är en 
förutsättning för att verksamheten ska fungera. Hon utvecklade detta och sa att barn 
till exempel inte får leka högljutt eller bråka. I Westlunds studie framkommer det att 
pedagogen förmedlar normen till barnen om vad som är tillåtet att göra och inte. De 
lekar som uppmuntras är då de lugna, kreativa lekarna. Många gånger förbjuds de 
aktiviteter som anses stökiga, till exempel kuddkrig och att jaga varandra. Karl och 
Yvonne ansåg att det är via miljön som barnen kan påverka sin situation. De berättar 
att de förändrat förskolans miljö utifrån barnens intresse och önskemål. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) tycker att barnens behov och vilja ska vara centrala för 
hur miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten utformas. Åberg och 
Lenz Taguchi (2005) understryker även de hur viktigt det är att miljön är utformad 
efter barngruppen. Förskolans miljö bör ge barnen möjlighet att vara kompetent, 
nyfikna och utvecklande tillsammans. Skapar pedagogen en miljö som är föränderlig 
och flexibel får barnen en god förutsättning för utveckling och lärande. 
 
Arnér och Tellgren (2006) har gjort en undersökning där de samtalat med barnen 
angående i vilken utsträckning de får inflytande. Där framkommer det att barnen 
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själva inte anser att de får utrymme för att påverka i förskolan. I den fria leken tycker 
barnen att de i stort sett får göra vad de vill, men det är pedagogerna som bestämmer 
när, var, hur och hur länge leken ska pågå. Enligt barnen är det i huvudsak pedagogen 
som bestämmer det mesta på förskolan, barnen lär sig regler över hur saker och ting 
ska vara och försöker rätta sig efter dessa. Arnér och Tellgren menar vidare att det ur 
barnens perspektiv är pedagogen som säger vad som är tillåtet och inte och att de 
därför inte har mycket inflytande. Samtliga pedagoger i vår studie anser däremot att 
barnen får inflytande, men är överens om att det ges inom deras fastställda ramar. 
Margareta berättar att hon strävar efter att lyfta fram barnens idéer vid planering av 
olika aktiviteter. Detta stämmer överens med vad som står förankrat i Lpfö98/10: 
 
Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 
innehåll. (s. 12) 
 
Margareta menar att hon, genom att förverkliga barnens önskemål om hur de vill att 
aktiviteten ska genomföras, gett barnen inflytande. Fyra av pedagogerna anser att 
barnen inte har inflytande över dagliga rutiner som till exempel måltider, läsvila, 
samlingar och påklädnadssituationer. Detta stämmer överens med Arnérs (2009) 
tankar: 
 
Barns liv i förskolan organiseras av de vuxna. Under dagarna finns det utrymme för fri lek men också 
strukturerade aktiviteter som måltidssituationer och andra dagligen återkommande händelser som 
benämns rutiner. Dessa kan vara påklädning, toalettbesök, måltider, utevistelse och samling. (s. 23, 
24) 
 
Barnen har ingen möjlighet att ändra dessa rutiner, däremot anser pedagogerna att 
barnen kan ges inflytande inom de fasta ramarna. Charlotte kände att stress är en 
faktor som gör att pedagogen inte hinner ge barnen inflytande. Eftersom 
verksamheten utgår från många pedagogiskt planerade aktiviteter menar hon att det 
kan vara svårt att som pedagog fokusera på annat än vad som är här och nu. Westlund 
(2011) menar att arbetet med barns inflytande kan hindras när pedagogen måste hinna 
med sådant som är bestämt på förhand. Många gånger återkommer det till att barns 
inflytande hindras på grund av stress från pedagogerna. Pedagogerna i sin tur kopplar 
samman denna stress som en brist på tid, vilket har att göra med barngruppens storlek 
i förhållande till tillgängliga personalresurser. ”Barnens val” är något som Karls 
arbetslag infört i verksamheten, detta görs i syfte för att barnen ska bli medvetna om 
att de på egen hand kan göra aktiva val. Kihlström (1998) skriver om att pedagogen 
bör uppmuntra barn till eget initiativtagande: 
 
Genom att förskolläraren strukturerar verksamheten, så att barnet får delta i aktiviteter där 
självständigheten tränas, utvecklas denna förmåga. Förskollärarens mål är självständiga barn. (s. 46) 
 
Flano-tavlan med aktiviteter ses som ett tillfälle där barnen får göra självständiga val, 
menar Karl. Han anser att denna typ av metod är användbar då den synliggör för 
barnen att de faktiskt kan göra aktiva val. Yvonne anser även hon att det är viktigt att 
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barnen får vara med och påverka, men hon tycker att det ska ske utifrån pedagogens 
bestämda former. Hon är rädd att barnen ska bli för ofokuserade och stökiga. Ekelund 
(2011) skriver att detta är ett vanligt tänkt bland pedagoger:  
 
Eva Alshorn menar att vi vuxna har förutfattade meningar om hur det ska bli om vi bejakar barns 
initiativ. Att vi oroar oss för att det ska bli kaos, eller åtminstone stökigt och oklart vad som gäller. (s. 
21) 
 
Yvonne anar att det skulle bli kaos i barngruppen om hon låter barnen få ökat 
inflytande. Karoline återkommer till att det är tiden som begränsar arbetet med barns 
inflytande. Kihlström (1998) beskriver orsaker till varför pedagogen inte hinner med 
att ge det enskilda barnet sin uppmärksamhet. Hon anger att det kan finnas många 
skäl. Somliga förskollärare menar att en felaktig struktur på arbetet kan vara orsaken 
till att tiden inte räcker till för det enskilda barnet. Kihlström menar att verksamheten 
många gånger inte är organiserad så att pedagogen hinner ägna sig åt varje barn. Den 
stora barngruppen består ofta hela dagen, vilket gör att stämningen upplevs stimmig 
och rörig. För att arbetet då ska fungera är det ibland nödvändigt att använda mycket 
styrning och många regler, vilket leder till att utrymme för barns inflytande minskar.  

4.3  Hur anser pedagogen att den fysiska miljön påverkar 
barns inflytande i förskolan? 
Nedan presenteras två underrubriker följt av en sammanställd analys, som kopplas till 
studiens tredje och sista frågeställning.  

4.3.1  Möjligheter i den fysiska miljön 
Samtliga pedagoger anser att miljön bidrar mycket till barns inflytande. Susanne 
menar att om barnen erbjuds en tilltalande miljö, där material är framme, kan de göra 
aktiva val. Hon tycker att detta är lika viktigt inomhus som utomhus, och anser att 
miljön är den tredje pedagogen. Charlotte menar däremot att en begränsande miljö 
inte bör hindra barns inflytande: 
 
Men som jag sa, att det kanske inte alltid är resurserna som ska sätta stopp, det kanske är fantasin som 
ska göra att man kan gå förbi det där. Men det är klart, visst påverkar det ibland att man inte har 
möjligheten, miljön gör ju att det inte finns de grejer man vill använda. Men då är det egentligen 
fantasin som sätter gränser. (Charlotte) 
 
Hon påpekar även att det är viktigt att barnen vet vilket utbud miljön har att erbjuda 
och vilka material som finns att tillgå. Karl tycker att den fysiska miljön är viktig och 
samtidigt att den förmedlar mycket makt om vad som är tillåtet och inte. Han är 
övertygad om att den fysiska miljön har betydelse för barns inflytande. Tina anser att 
både inom- och utomhusmiljön är betydelsefull, men anser främst att deras utemiljö är 
tilltalande för barnen. Där berättar hon att det finns tre sandlådor, en kulle, rutschkana 
och en närliggande skog. Margareta tycker även hon att de har en god utemiljö som 
erbjuder barnen inflytande. Där förklarar hon det som att hinkar och spadar förvaras i 
en kista, som barnen själva kan använda sig av. Margareta tycker att det är viktigt att 
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materialet finns på barnens egen nivå, så att de själva kan ta fram det som de vill leka 
med. Men alla gånger är inte detta genomförbart, men då ska åtminstone barnen 
kunna fråga pedagogerna om de kan få leka med vissa saker. Det viktiga är att barnen 
själva är medvetna om vad som finns att tillgå, tillägger Margareta. 

4.3.2  Hinder i den fysiska miljön 
Här menar Margareta att eftersom de har en åldersblandad barngrupp (1-5 år) är det 
svårt att låta allt material ligga framme: 
 
Vissa saker har vi undangömt som de kommer och hämtar hos oss, som saxar, med tanke på att de kan 
ju klippa sig. Eller pärlor, för att det är någonting som mindre barn kan stoppa i munnen. Det kan vara 
sådana saker. Men leksaker har vi ju allting framme faktiskt. Det kan vara lite småsaker, som man vill 
ha mer koll på barnen när de sysslar med, som vi har bakom en dörr, om man säger så. Så de får 
komma till oss. (Margareta) 
 
Margareta menar att om de hade haft en renodlad femårsgrupp hade material som 
saxar och pärlor kunnat finnas framme. Tina anser att deras lokaler hindrar barnens 
inflytande. Verksamheten har endast tillgång till ett fåtal rum som inte är särskilt 
stora. Detta medför att de barn som vill sitta och pyssla i lugn och ro, oftast inte kan 
göra detta då de blir störda av de andra barnen: 
 
Som om någon sitter och pysslar här, då är det någon som ska springa ut och in och retas, och det blir 
så stökigt på en gång. Man skulle haft några större rum och nåt rum till. (Tina) 
 
Miljön kanske kan erbjuda barnen hur mycket inflytande som helst, men Tina tycker 
inte att det fungerar i slutändan. Karl anser att det inte ska finnas några direkta hinder 
i den fysiska miljön, och menar att om miljön är utformad på ett sätt som gör att 
barnen inte får en övergripande blick om vilket material som finns att tillgå, 
försvinner respekten mellan pedagog och barn som är så viktig. Däremot är det 
somliga gånger lättare sagt än gjort, han ger exempel på deras utemiljö som han antar 
signalerar det motsatta: 
 
Till exempel har vi låsta förråd, vad signalerar det? Ska de behöva komma till mig och be om lov att få 
låna en cykel? (Karl) 
 
Karl strävar efter att deras arbetslag ska kunna duka upp utomhusmiljön likaväl som 
deras inomhusmiljö. Han menar att miljön bör vara uppbyggd på ett tilltalande sätt. 
Mia berättar att för 10-15 år sedan fanns det många hinder i den fysiska miljön. Då 
var nästan allt material placerade i höga skåp, och det var tydligare regler om när och 
vad barnen fick göra. Idag har de ändrat miljön och utifrån barnen är den mer 
tilltalande och givande. 

4.3.4  Analys 
Förskolan bör ha en tilltalande miljö som erbjuder barnen inflytande. I Lpfö98/10 står 
det följande: 
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Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 
Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. (s. 6) 
 
Detta stämmer överens med samtliga pedagoger, som ansåg att en god miljö bidrar till 
att barnen kan göra aktiva val. Även Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) anser att 
både inom- och utomhus miljön är betydelsefull för barnen, där den främst ska 
erbjuda barnen att använda kroppen på olika sätt. De beskriver fortsättningsvis att det 
i utemiljön bör finnas stora lekredskap, sandlådor, klätterställningar, gungor och 
annan lekutrustning. Detta var även vad två av pedagogerna, Tina och Margareta, 
beskrev att en god utemiljö bestod av. Vidare menar Fagerli, Lillemyr och Søbstad att 
det bör finnas möjlighet för barnen att klättra, springa, hoppa, gunga, cykla, gräva och 
balansera. De bör även få gå i trappor och vänja sig vid ojämn terräng. Karl anser att 
den fysiska miljön är oerhört viktig för barnen och att den bör vara tilltalande. Fagerli, 
Lillemyr och Søbstad anser att en tilltalande inomhus-miljön bör bjuda in barnen till 
att använda både sin grov- och finmotorik: 
 
Barnen måste få dansa, klättra i ribbstol, stå på huvudet, krypa över och under hinder, osv. För övrigt 
är det naturligtvis också nödvändigt att barnen får använda sin finmotorik. (s. 138) 
 
De ger exempel på handlingar som kräver en viss precision och menar att det 
pedagogiska arbetet bör ge barnen många tillfällen till att klippa, klistra, måla och 
forma olika material (Fagerli, Lillemyr och Søbstad). Margareta anser att det är svårt 
att låta allt material finnas tillgängligt för barnen då hon arbetar med en åldersblandad 
barngrupp. Hon är rädd att de mindre barnen ska göra sig illa av till exempel saxar. 
Mia, å andra sidan, menar att miljön måste vara tilltalande och utformad utifrån 
barnen. På så sätt bör material finnas framme. Mia menar samtidigt att förskolans 
miljö för många år sedan var utformad på ett sätt som kunde hindra barnen till 
inflytande. Detta förhåller sig även Åberg och Lenz Taguchi (2005) till, som förklarar 
hur förskolan var utformad förut: 
 
De mesta av det som man brukar kalla ”skapande material” låg undanstoppat i förråd, vilket gjorde 
att barnen hade väldigt liten möjlighet att själva styra över vad de kunde göra i förskolan. (s. 27) 
 
Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det är miljön som ska ändras efter 
barnen, och inte barnen efter miljön, som var ett förekommande synsätt förut. Mia 
delar åsikt med författarna som även hon anser att miljön ska vara utformad efter 
barngruppen.  
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5  Diskussion 
Detta avsnitt knyter samman studiens delar som vi anser har betydelse för syftet och 
våra frågeställningar.   

5.1 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion från resultatet. Vi har valt att diskutera de områden som vi 
anser ger svar på våra frågeställningar. Vi har delat in kapitlet i följande avsnitt: 
Pedagogens tolkning av begreppet barns inflytande, hur femåriga barn kan påverka 
sin situation samt den fysiska miljöns betydelse för barns inflytande. 

5.1.1  Pedagogens tolkning av begreppet barns 
inflytande 
Samtliga pedagoger hade samma uppfattning om begreppet barns inflytande. Vi tror 
det är vanligt att pedagoger har liknande uppfattning om vad begreppet innebär, men 
att det sedan förekommer olika åsikter om till exempel huruvida barn är medvetna om 
sitt eget inflytande eller inte. Utifrån studiens resultat framkom det att pedagoger har 
olika förklaringar till om, och hur, barn är medvetna om sitt eget inflytande. En 
pedagog anser att barn blir medvetna om sitt eget inflytande genom utvärderingar 
tillsammans med dem. En annan pedagog anar att barnen kan ges hur mycket 
inflytande som helst, låta de bestämma över saker som sker på förskolan, men att de 
ändå skulle tycka att det var de vuxna som bestämmer. Denna pedagog menar alltså 
att det är svårt att medvetandegöra barns inflytande. En pedagog tror att barn blir 
medvetna om sitt eget inflytande genom att synliggöra det för resten av barngruppen. 
Vi tycker det är ett fint tillvägagångssätt då pedagogen till exempel kan säga: Vilket 
bra förslag Maja. Maja vill gå till lekparken, så det ska vi göra idag. När barnets 
önskemål blir möjligt, får förhoppningsvis de andra i barngruppen förståelsen om att 
även de har en reell möjlighet att påverka sin vardag. Liknande förhållningssätt 
stämmer överens med Johanssons (2005) tankar. Hon menar följande: 
 
Lyhördhet för barnet, närvaro i barns livsvärldar och en avspändhet inför överträdelse av gränser är 
viktiga delar i en samspelande atmosfär. (s. 51) 
 
Johansson (2005) utvecklar detta och anser att pedagogen bör uttrycka en undrande, 
nyfiken attityd till barnet och samtidigt vara intresserad av att förstå barns upplevelse 
av situationen. Vi anser att detta hör ihop med pedagogens åsikt som påpekade vikten 
av att ta tillvara, införliva och synliggöra barnets önskemål, både för barnet själv men 
också för de övriga. Här utspelas ett tydligt samspel mellan barn och pedagog, vilket 
stämmer överens med den sociokulturella teorin. Imsen (2006) skriver om Vygotskij 
och det sociokulturella perspektivet på lärande. Där står det att det är en förutsättning 
att individen samspelar med den sociala omgivningen för att lärande ska ske. Vi delar 
därmed pedagogens åsikt om att detta är ett bra tillvägagångssätt då förhoppningsvis 
de andra i barngruppen vågar träda fram med sina önskemål nästa gång. Däremot tror 
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vi inte att barn blir medvetna om sitt eget inflytande genom att pedagogen utvärderar 
en aktivitet tillsammans med dem. Vi ser snarare en utvärdering som en tid för 
reflektion, med både barn och pedagog, där barnen får möjlighet att till exempel 
berätta om hur de tycker att aktiviteten varit och vad som kan göras annorlunda till 
nästa gång. Reflektion tillsammans med barngruppen är betydelsefullt och stärks i 
Lpfö98/10: 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för 
egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. (s. 10) 
 
Vidare säger Lpfö98/10 att det som framkommer av en utvärdering ska komma att bli 
centrala utvecklingsområden, samt att all utvärdering ska utgå från ett tydligt 
barnperspektiv. Vi antar att pedagogens uttalanden om utvärderingar tillsammans med 
barnen har med inflytande att göra. Detta håller vi med om, men vi tror ändå inte att 
barnen blir medvetna om sitt eget inflytande på detta sätt. Vi anser att det som 
pedagog kan vara svårt, men ändå viktigt, att synliggöra barnens medvetenhet om 
inflytande. Det framkommer även att pedagogerna har olika syn på varför barn ska 
vara med och påverka sin situation, om än vi anser att dessa går väl ihop med 
varandra. Fem av pedagogerna ansåg att barn ska få chans att påverka sin situation 
främst för att det ska vara stimulerande och roligt. Fyra andra pedagoger menar att det 
är för att barnens självkänsla och självförtroende ska stärkas. Kihlström (1998) håller 
med om detta: 
 
De förskollärare som har som mål att stärka och utveckla barns självförtroende gör det genom att 
anpassa aktiviteten efter barnens utveckling och barnen lär sig därvid att göra något de inte kunde 
förut, kunskap och lyckade handlingar stärker självförtroendet. (s. 44) 
 
Vidare anser Kihlström, likt Ekelund (2011), att barnen ska bli väl bemötta och ha 
roligt på dagarna. Fortsättningsvis menar hon att barn också har rätt att bli stimulerade 
och utmanande. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att om inte pedagogerna skapar 
en givande verksamhet, uteblir barnens gnista för att utforska, vilket kommet att 
påverka deras lärande. Vår uppfattning är att om barn ges inflytande, får de göra 
något som de anser är lustfyllt och roligt, vilket i sin tur kommer att stärka deras 
självkänsla. Hur mycket inflytande barnen ges bör vara i en skaplig balans. Vi anser, 
på samma sätt som Lpfö98/10, att det bör ske inom deras ålder och mognad. Får barn 
inflytande inom lämpliga doser, tror vi att både lusten bevaras och självkänslan 
utvecklas. Upplever barnen att aktiviteter inte är roliga kommer de, som Jonstoij och 
Tolgraven (2001) menade, tappa sitt intresse och sin lust för detta, vilket påverkar 
utvecklingen. 

5.1.2  Hur femåriga barn kan påverka sin situation 
Samtliga pedagoger anser att femåriga barn kan påverka sin situation i en högre grad 
än yngre, mest för att de är mer verbala och kan uttrycka sig och därmed säga vad de 
vill. Personligen tror även vi att det kan vara så att pedagogen kan erbjuda femåriga 
barn inflytande i en större utsträckning. Men samtidigt tror vi ändå att yngre barn 
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också är mottagliga för inflytande, men i andra former. Dessa åsikter delas med 
Westlund (2011) som även hon menar att det finns skillnader i barns möjlighet till 
inflytande beroende på ålder. Vi tror att femåriga barn kan påverka sin situation 
utifrån vad pedagogen har för barnsyn, vilket stämmer överens med Åberg och Lenz 
Taguchi (2005), som menar att verksamhetens utformning i huvudsak handlar hur 
pedagogen uppfattar barngruppen. Vi anser att om pedagogen tror sig veta bäst, 
kommer barnen inte få utrymme för inflytande oavsett hur mottagliga de än skulle 
vara för det. Ekelund (2011) håller med: 
 
Det är inte alltid vuxna vet bäst, även om både barn och vuxna tror det. Barn är ju experter på sitt eget 
perspektiv, de vet mest om sina egna relationer och vad som är bra för dem. (s. 109) 
 
Därför tycker vi det är viktigt att pedagogen anförtror sig till femåriga barns 
förmågor, våga lita på att de kan, så att de ges mer utrymme för inflytande och frihet. 
Johansson (2005) menar att pedagogen bör anpassa inflytandet i förskolan efter 
barnens mognad. Pedagogen ska förse barnen med lämpligt material, anpassat efter 
ålder och i nivå med barnets utveckling. Vidare menar Johansson att pedagoger vissa 
gånger hjälper barnen att utföra uppgifter trots att de egentligen skulle klarat de på 
egen hand. Vi antar att det kan vara i stressrelaterade sammanhang, som att till 
exempel inför en måltid lyfta upp ett barn i barnstolen. Detta resonemang var även 
något som två av pedagogerna i studien syftade till, då de ansåg att deras egen stress 
kunde hindra barnen till sitt eget inflytande. 
 
Samtliga pedagoger anser att förskolans rutiner hindrar dem från att ge femåriga barn 
möjlighet att påverka sin situation. Det framkommer exempel inför en utevistelse då 
barnen inte har något val om de ska ha på sig mössa eller inte. Vi förstår 
pedagogernas förklaring till att det under sådana tillfällen blir de som bestämmer, 
utifrån barnens bästa. Vi tänker oss att just påklädnadssituationer kan skapa många 
konflikter pedagog och barn emellan. Johansson (2005) beskriver att det är vanligt att 
pedagogen ger barnen en känsla av kontroll, men ändå genomför sina avsikter. Detta 
sker mot barnens vilja, pedagogen passar på att genomföra sina avsikter när barnen 
inte märker det. Johansson berättar vidare om detta och beskriver en 
påklädnadssituation, då ett barn kan ha en klar uppfattning om vad det ska ha på sig. 
Pedagogen accepterat detta, men tar i slutändan på plagget ändå, men när barnet tycks 
ha glömt bort sin önskan. Samtliga pedagoger i vår studie är överens om att barn får 
inflytande men inom bestämda former. Vi funderar om deras uttalanden hör ihop med 
exemplet från Johanssons studie, det vill säga att ibland får barnen inte inflytande alls 
för att pedagogen tror sig veta bäst. Markström (2005) i Arnér (2009), säger följande 
om rutiner: 
 
Barnen i förskolan har möjligheter att själva skapa utrymme för sina initiativ, eftersom rutiniseringen 
är stark och lärarna utöver ett kontrollerande av barnen. (s. 51) 
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Därför förstår vi samtidigt vad pedagogerna i vår studie menar när de säger att 
förskolan måste bestå av många små, men avgörande regler för att dagen ska fungera. 
Vi anser därför att pedagoger i sitt arbete så gott det går bör ge barnen möjligheter till 
egna initiativ och meningsfulla handlingar utifrån förskolans ramar. 

5.1.3 Den fysiska miljöns betydelse för barns inflytande 
Samtliga pedagoger anser att miljön bidrar mycket för barns inflytande. En av 
pedagogerna anser att miljön är den tredje pedagogen, något som vi tycker var ett 
klokt uttalande. Vi har märkt att det finns de pedagoger som bjuder in barnen till att ta 
del av miljön mer än andra. Detta misstänker vi har att göra med vilken pedagogisk 
inriktning förskolan har, men också om varje pedagogs individuella inställning. Alla 
pedagoger anser att miljön bör vara formad utifrån barnen, men sedan anser vi att 
vissa kontinuerligt arbetar för att miljön ska vara tilltalande, medan andra verkar 
nöjda med hur miljön ser ut. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogens 
utformning av miljön speglas i vad de har för uppfattning om barn och deras lärande. 
De pedagoger som ständigt formar miljön efter barnen och deras önskemål stämmer 
överens med Westlunds (2011) studie: 
 
På båda avdelningarna har pedagogerna som mål att barnen ska kunna påverka vilket material de 
behöver, och på det sättet få inflytande över den fysiska miljön. (s. 108) 
 
Vidare står det att pedagogerna, när de planerar miljön och inköp av material, bör ta 
hänsyn till vad barnen är intresserade av. Syftet med detta är att barnen ska tycka det 
är lustfyllt och roligt att leka på avdelningen. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) anser också att den pedagogiska miljön har betydelse för barnet. De menar att 
hur pedagogen presenterar och organiserar rum och material är en avgörande del i hur 
pass kompetenta barn har möjlighet att vara, och vilka kompetenser de har möjlighet 
att utveckla. Förskolans miljö signalerar vilken tilltro pedagogen har för barnets 
kompetens. Vidare anser de att: 
 
Innan det är dags att konkret börja förändra miljön är det emellertid viktigt att diskutera vad vi vill att 
rummen ska signalera i förhållande till barnsyn, synen på kunskap och lärandet och de värden som 
lärarna vill att förskolan ska stå för. Det finns inte ett enda koncept som talar om hur den pedagogiska 
miljön ska se ut. Vi måste utgå från just de barn och den barngrupp som ska vistas i den här miljön. (s. 
76) 
 
Som nämnt ovan var vissa pedagoger i vår studie nöjda med hur deras miljö var 
utformad. Därför arbetade de inte heller nämnvärt för att den skulle bjuda in barnen 
ytterligare. Vi kopplar detta till Johansson och Pramling Samuelsson (2003) som 
menar att förändringen av miljön inte bara är något som görs en gång och aldrig igen. 
Pedagogerna berättade att de medvetet hade gömt undan visst material, till exempel 
saxar och pärlor, för barnen. Johansson (2005) menar att om material är placerat utom 
räckhåll, ger det barnen små möjligheter att på egen hand undersöka, skapa eller 
spontant starta aktiviteter. Vi håller med Johansson och anser att förskolans material 
inte bör vara undangömda. Vi anser att barnen på egen hand ska kunna använda sig av 
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förskolans material, så att spontana och fantasifulla tillfällen skapas. Vi har förståelse 
att de som arbetar med åldersindelade barngrupper har större möjlighet att anpassa 
miljön efter barnens förmåga, men tycker ändå inte att det bör vara ett så pass stort 
hinder att miljöns utbud avgränsas. Å andra sidan inser vi att vissa saker, till exempel 
påkostat färgmaterial, inte kan finnas tillgängligt på barnens egen nivå då det 
förmodligen skulle användas i fel syfte. Inte heller kan ett rum innehålla obegränsat 
material eftersom vi tror att det skulle skapa förvirring hos barnen. Vi anser därför att 
det bör finnas en enhetlig balans med förskolans utbud av material, och att det i en så 
lång utsträckning som det är möjligt, ska finnas på deras egen nivå.  

5.3 Slutdiskussion 
Innan genomförandet av denna studie hade vi en uppfattning om att pedagoger arbetar 
med äldre barns inflytande på olika sätt, beroende på vilken pedagogisk inriktning 
förskolan har. Våra uppfattningar stämde då vi varit i kontakt med fyra förskolor som 
alla haft olika pedagogiska utgångspunkter. Det har visat sig att begreppet inflytande 
har likvärdig innebörd för samtliga förskollärare, det vill säga att barnen ska ha en 
reell möjlighet att påverka sin vardag, men att det sedan införlivas på olika sätt. 
Somliga förskollärare menar att verksamheten består av så många bestämda rutiner att 
arbetet med inflytande förbises. Då förskolor alltid kommer att vara utformade efter 
fasta rutiner som måltider, läsvila och utevistelse tycker vi det är viktigt att som 
pedagog ge barnen inflytande inom dessa. Det framkommer även att några 
förskollärare i studien anser att dessa rutiner skapar en stress som gör att de inte 
hinner arbeta med barns inflytande. Vår uppfattning är att inflytande bör handla om 
ett ständigt förhållningssätt hos pedagogerna, och att sådana ”hinder” ska förbises. 
Alla förskollärare var även överens om att den fysiska miljön har betydelse för barns 
inflytande. Beroende på vilken pedagogisk inriktning förskolläraren arbetat med har 
miljön utformats på olika sätt utifrån barns inflytande. Några förskollärare menar att 
miljön måste ändras innan arbetet med inflytande kan införlivas, då de anser att de för 
tillfället har för små lokaler och lite tillgång av lekmaterial. Här anser vi återigen att 
detta inte bör vara ett hinder, utan vår förhoppning hade varit att förskollärare kan se 
förbi sådana fysiska faktorer och istället inneha ett levande förhållningssätt där 
barnens intresse och lust ständigt välkomnas. Pedagoger bör därför så gott det går i 
sitt arbete, ge barnen möjlighet till egna initiativ och meningsfulla handlingar.  

5.4 Fortsatt forskning 
Vår studie är inriktad på pedagogernas uppfattning om femåriga barns inflytande. Vi 
har varit i kontakt med fyra förskolor som alla haft olika pedagogiska inriktningar. I 
denna studie har vi inte jämfört inflytandets betydelse mellan de olika 
verksamheterna, men i en fortsatt forskning hade detta varit givande att göra då vi 
redan nu kan urskilja tydliga skillnader på hur förskolorna förhåller sig till begreppet 
inflytande samt hur de arbetar med inflytande i praktiken. Vi hade även velat använda 
oss av observationer då vi anser att det kan ses som en kompletterande metod till 
intervjuer. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
Vad innebär inflytande för dig? 
 
Vad tror du att begreppet inflytande innebär för de andra i ditt arbetslag? 
 
Hur kan en dag på er förskola se ut, utifrån barns inflytande? 
 
Kan barn erbjudas mer inflytande beroende på ålder – varför/varför inte? 
 
När vet du om ett barn är medveten om sitt eget inflytande? 
 
Varför ska barn vara med och påverka sin situation? 
 
När får barn vara med och bestämma över aktiviteter som sker i förskolan? 
 
När får barn inte vara med och bestämma över aktiviteter som sker i förskolan? 
 
I hur stor utsträckning kan du ge ett barn inflytande? 
 
Berätta om en situation då du upplever att ett barn har inflytande? 
 
Berätta om en situation då du upplever att ett barn inte har inflytande? 
 
På vilket sätt bidrar miljön inomhus respektive utomhus barns inflytande? 
 
På vilket sätt hindrar miljön inomhus respektive utomhus barns inflytande? 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
 
 
  
 


