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Sammanfattning 

Studies syfte är att undersöka hur förskollärare ser på små barns inflytande i verksamheten, med betoning 

på barn mellan 1-3 år. Här beskrivs förskollärares synsätt på små barns inflytande, deras tankar kring 

möjligheter och hinder med att små barn tillåts inflytande. Denna studie belyser även förskollärarnas syn 

på demokrati i förhållande till små barn i förskolan.  

Metoden vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer av tolv förskollärare på tre olika förskolor. 

Resultatet förklarar hur förskollärare menar att inflytande hos små barn är av betydelse då det bl.a. stärker 

barnens självkänsla. Demokrati lyfts även fram här som en essentiell del i inflytande då detta beskrivs 

som delar av varandra. Vidare lyfter förskollärarna fram läroplanens direktiv som syftar till att barnen ska 

ges ett reellt inflytande i verksamheten. Att kunna tolka vad barnen visar intresse för menar förskollärarna 

är en viktig grund till att ge dem inflytande. Förskollärarna förespråkar en barnsyn där man ser barnet som 

kompetent med egna idéer och meningsfulla intentioner. Resultatet visar även att inflytande kräver att 

förskollärarna bör ha kunskaper om sättet små barn kommunicerar.  

Vilken barnsyn vi har är avgörande för hur vi bemöter barnen. Om vi visar tillit till att barnet 

kan kommer vi bemöta dem med respekt där vi vågar ge dem mer utrymme i verksamheten. Från att ha 

haft föreställningar om att arbetet kring inflytande med små barn skulle vara svårt och därför inte 

praktiseras lika aktivt har vi nu fått förståelse av att arbetet med inflytande ser olika ut och måste anpassas 

utefter barnets ålder och mognad. 
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1. Inledning 

Under vår studietid har vi både vikarierat på förskolor och gjort verksamhetsförlagt utbildning. Detta har 

inneburit att vi kommit i kontakt med många olika förskolor. Dessa erfarenheter har fått oss att 

uppmärksamma skillnader mellan flera förskolor på olika sätt. När vi har reflekterat över vad dessa 

skillnader beror på har vi insett att det i flera fall har det grundat sig i barnens inflytande i verksamheten. 

Hur pedagoger ser på barnets förmåga och kompetens har betydelse för hur barnets inflytande blir. Med 

den reviderade läroplanen för förskolan lyfts inflytande fram som en central del i pedagogers arbete med 

barn. Här förklaras även att det är förskolläraren som ska ansvara för att barnet ges reellt inflytande i både 

arbete och verksamhetens innehåll. Vi tycker att detta är ett intressant ämne då det är utmanande för oss 

som blivande förskollärare. Att lyckas ge barn reellt inflytande i verksamheten tror vi kommer ge barnen 

en mer utmanande och roligare vardag vilket i sin tur kommer spegla av sig på oss som blivande 

förskollärare.  

 Detta väckte vårt intresse till att göra en studie kring barns inflytande i förskolan där vi har valt att 

skriva om små barns (1-3 åringar) inflytande i förskolan och vad pedagoger har för tankar däromkring. 

Anledningen till att vi valt att inrikta oss på de yngsta barnen i förskolan kommer från våra erfarenheter 

där vi har uppmärksammat hur pedagoger har arbetat med att ge de äldre barn inflytande i vardagen där vi 

anser oss ha gått miste om hur pedagoger arbetar med de yngsta barnen i förskolan.  

 

1.1 Definition av begrepp 

Här har vi valt att definiera viktiga begrepp som återkommer i studien. Detta ur vår synvinkel  i 

förhållande till förskolan.  

 

1.1:1 Inflytande 

Att barnet ges möjlighet att påverka sin vardag, att barnet blir sedd av pedagogerna där deras behov blir 

tillfredställda. Inflytande innebär även för oss att barnets intresse tas på allvar och att dess intresse 

synliggörs. Vidare anser vi att inflytande innebär att pedagoger är tillåtande för att ge barn inflytande. I 

förhållande till förskolan innebär inflytande för oss att verksamheten ska utgå ifrån barnen, där vi ska 

finnas där för dem. 

 

1.1:2 Demokrati 

I förhållande till förskolan innebär demokrati att barnen ska ha rätten att vara med och bestämma och göra 

sin röst hörd. Alla barns åsikter har lika stort värde. 
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1.1:3 Förskollärare 

I denna studie använder vi begreppen förskollärare när vi talar om vuxna som har en högskoleutbildning 

inom läraryrket. Begreppet används i syftet och frågeställningar men också i resultatet på grund av att vi 

har valt att enbart intervjua förskollärare. När begreppet pedagoger används innefattar det såväl 

förskollärare som barnskötare, dvs. alla som arbetar inom förskolan. I resterande delar av arbetet har vi 

valt att använda oss av begreppet pedagoger. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare anser om små barns inflytande i verksamheten, samt vilka 

tankar och synsätt de har på demokrati i förhållande till små barns inflytande i förskolan. Fokus ligger på 

förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år.  

 

 Vilket synsätt har förskollärare när det gäller små barns inflytande? 

 Hur tänker förskollärare kring tillvaratagandet av små barns inflytande? 

 Vilka möjligheter ser förskollärare med små barns inflytande? 

 Vilka hinder ser förskollärare med små barns inflytande? 
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3. Litteraturgenomgång 

För att få större insikt kring hur demokrati och inflytande har behandlats inom förskolan presenteras i detta 

kapitel en tillbakablick på styrdokument från Barnstugeutredningen fram till Läroplan för förskolan 98 

reviderad 2010. Därpå presenteras, med inriktning mot barns inflytande, de två utvecklingsteorierna, 

kognitiv teori och sociokulturell teori. Anledningen till begränsning av utvecklingsteorier beror på tidigare 

som nuvarande styrdokument, där en kognitiv utvecklingsteori speglas i tidigare styrdokument och 

sociokulturell teori belyses i nyare styrdokument.
1 

För att få förståelse kring var pedagogers barnsyn kan 

grunda sig i anser vi att detta är en nödvändighet. Vad läroplanen, skollagen och tidigare forskning anser 

om demokrati och inflytande i förhållande till förskolan lyfter vi fram därefter. Som avslutning på kapitlet 

beskriver vi tidigare forskning kring barnsyn och små barns kommunikation i förhållande till inflytande då 

vi anser att detta ligger i nära anslutning för hur barns inflytande i förskolan hanteras.  

 

3.1 Historisk tillbakablick på inflytande och demokrati i tidigare styrdokument för 

förskolan 

I denna del kommer vi att ge en översikt på vilken syn som har funnits på begreppen inflytande och 

demokrati i tidigare styrdokument för förskolan. Här har vi valt att undersöka Barnstugeutredningen, 

Allmänna råd från Socialstyrelsen- Pedagogiskt program för förskola, och Lpfö 98. Fokus läggs på att 

enbart undersöka hur styrdokumenten har sett på barns möjlighet till inflytande och demokratiska former. 

 

3.1:1 Barnstugeutredningen 

1968 gjorde staten en utredning av daghemsinstitutionerna som benämndes Barnstugeutredningen.
2
 Denna 

utredning var av stor betydelse ur historiskt synpunkt för förskoleverksamheten då den fungerade som 

vägledning för vilken pedagogik och metod som användes inom daghemsinstitutionerna.
3
   

I och med Barnstugeutredningen utvecklades ett nytt förhållningssätt inom förskoleverksamheten. 

En helhetssyn av barnets utveckling skulle här tillämpas.
4
 Förskolans strävan var nu att varje barn skulle 

ses som en individ där rätt stimulans från utbildad personal skulle ge individen möjlighet att utvecklas på 

ett så bra sätt som möjligt. Jämfört med tidigare synsätt där pedagogerna skulle fostra barnen in till lydiga 

samhällsmedborgare.
5
 Vidare skulle verksamheten utgå ifrån barnens intresse. Barnets intellektuella, 

sociala och emotionella kunskaper skulle utvecklas.
6
 Fokus riktades mot att barnen skulle lära sig metoder 

för inlärning och uppmuntras till självständighet, kreativitet, nyfikenhet och aktivitet.
7
 Utredningen 

                                                           
1
 (se historisk tillbakablick) 

2
  Sven Persson, Förskolan i ett samhällsperspektiv, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1998), 43 

3
  Ibid., 43 

4
 1986 års barnstugeutredning, Innehåll och metoder i förskolverksamheten: diskussions- PM från 1968 års 

barnstugeutredning, (Göteborg, 1971), 11 
5
 Persson, Förskolan i ett samhällsperspektiv, 43 

6
 Ibid., 43 

7
 Ingegerd Tallberg Broman, Perspektiv på förskolans historia, (Lund: Studentlitteratur, 1995), 114 
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förklarade det genom att ge exempel på hur barnen skulle kunna uppleva situationen: ”Det här är jag. Jag 

klarar en del saker redan, titta bara. Och jag ska nog klara att lära mig det här nya jag nu kom på. Om jag 

bara får hållas med det och öva mig. Om och om igen…”
8
 

Barnstugeutredningen hämtade inspiration från teorier av Erikson och Piaget kring barns 

utveckling och inlärning.
9
 Detta framkom bl.a. av riktlinjerna där förskoleverksamheten skulle ge barnet 

medveten stimulans och tillfällen att uttrycka begrepp, initiativ och självständighet. Vidare lyfte 

utredningen fram teoretikernas förklaringar om att verksamheten skulle se till barnens mognad, i vilket 

stadium barnet befann sig i och utefter det ge tillräckligt med stimulans för att barnet skulle kunna 

utvecklas.
10

 Framförallt skulle barnet själv få utforska aktivt vilket gjorde att barnet gavs mer eget ansvar 

och inflytande över sin tillvaro i verksamheten.
11

 

 

3.1:2 Pedagogiskt program för förskolan  
Socialstyrelsen utarbetade ett pedagogiskt program för förskolan som gavs ut våren 1987. Till skillnad från 

Barnstugeutredningen som omfattande och noga beskrev detaljerade metoder var Pedagogiska programmet 

formulerat som en ramlag.
12

 Detta innebar en förändring i verksamheten där ramlagen istället lämnade 

möjlighet till tolkningsalternativ för myndighet och institution.
13

 Ett medvetet mål och tydliga planeringar 

blev därmed essentiella hos pedagogerna för att kunna få en meningsfull verksamhet.
14

 Vidare kunde det 

Pedagogiska programmet för förskolan ses som en plan för barns utveckling och lärande.
15

 Här 

förespråkades att verksamheten skulle inta ett förhållningssätt som utgick ifrån barnets förmåga och 

intresse. Barnet skulle få en allsidig utveckling där målet för verksamheten var att barnet skulle utveckla 

en vilja att söka och använda kunskap.
16

 Fortfarande lades vikt vid att barnen huvudsakligen utvecklades i 

konkreta handlingar och genom erfarenheter skapade återkommande tankemönster.
17

 Programmet 

betonade samspelet mellan barnen och ansåg att detta hjälpte barnets identitetsutveckling.
18

 Ännu 

hämtades teorier ifrån Piaget kring barns utveckling som bl.a. talade om lagbundna faser barnet gick 

igenom.
19

 

De demokratiska grunderna skulle barnen ta del av genom att uppleva och tillämpa ett 

demokratiskt handlingssätt, där personalen skulle verka för att skapa sådana situationer.
20

  

                                                           
8
 Ibid., 5 

9
  1968 års barnstugeutredning, Innehåll och metoder i förskoleverksamheten, (Göteborg, 1971), 11 

10
 Ibid., 11 

11
 Ibid., 6 

12
 Förskolan och det pedagogiska programmet, (Socialstyr., Stockholm, 1993), 9 

13
 Ibid., 9 

14
 Pedagogiskt program för förskolan., Kundtjänst, Allmänna förl. [distributör], (Stockholm, 1987), 26 

15
 Förskolan och det pedagogiska programmet, 79 

16
 Ibid., 24 

17
 Pedagogiskt program för förskolan, 22 

18
 Ibid., 22 

19
Ibid., 20 

20
 Ibid., 49 
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3.1:3 Läroplan för förskolan 1998 
1997 gjordes en utvärdering av förskolan vilket ledde till ett förslag till läroplan för förskolan som sedan 

trädde i kraft och utgavs under 1998 som förskolans första läroplan.
21

 Detta ledde till att även förskolan 

blev en del av utbildningssystemet.
22

 Syftet med införandet av läroplanen för förskolan var att det 

pedagogiska barnperspektivet skulle tydliggöras.
23

 Vidare klargjordes personalens ansvar genom 

riktlinjer.
24

 

Barnsynen byggde på en helhetstänkande på barnets utveckling och lärande där barnet sågs som 

kompetent. Det förklarades som en pedagogik som ansåg att barnet kan, vill och är nyfiken och är en egen 

tänkande individ rik på inneboende förmågor som skapar mening i sina erfarenheter och upplevelser.
25

 

Vidare lyftes synen på utveckling fram som att det är i de sociala samspelen med andra människor som 

barnet utvecklas, där man genom alla sina sinnen i kommunikationen med andra människor skapar en 

gemensam mening.
26

  

Den tidigare lärarrollen kritiserades över att många ansåg att den gav barnen för mycket eget 

ansvar där pedagogerna var för toleranta och intog en passiv lärarroll.
27

 I och med läroplanen förändrades 

nu lärarrollen till att bli mer aktiv och fungera som en vägvisare och hjälpare utan att för den skull överföra 

kunskaper till barnet, utan istället låta barnet vara en utforskare.
28

 

 De demokratiska principerna verksamheten skulle vila på förtydligades och ett eget avsnitt kring 

barns inflytande lyftes fram. Nu skulle barnet ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, ha möjlighet att påverka 

och bestämma. Med detta följde även att barnet också skulle lära sig att ta ansvar för sitt handlande för att 

på så sätt skapa tillit till den egna förmågan.
29

  

 

3.2 Inflytande och demokrati i nuvarande styrdokument för förskolan 

3.2:1 Läroplan för förskolan 1998 reviderad 2010  

Under 2009 gav Skolverket ut ett förslag till förändring av läroplanen för förskolan 1998.
30

 Ett förslag till 

förändring grundades bl.a. på kritiken kring att barns prestationer bedömdes utifrån föreställningar om vad 

barn ska klara av i olika åldrar, vilket inte ansågs följa de pedagogiska grundprinciperna.
31

 Istället gavs 

förslaget att områden som bl.a. barns utveckling och identitetsskapande skulle få större utrymme och högre 

                                                           
21

 Barnomsorg och skola-kommittén [1997]. Att erövra omvärlden: förslag till läroplan för förskolan : 

slutbetänkande. [Ny tr.] (Stockholm: Fritze 1997), 7 
22

 Ibid., 8 
23

 Ibid., 13- 15 
24

 Skolverket, Läroplan för förskolan 1998, Lpfö 98, (Stockholm: Fritzes 1998), 22 
25

 Barnomsorg och skola-kommittén [1997]. Att erövra omvärlden , 21 
26

 Ibid., 44 
27

 Barnomsorg och skola-kommittén [1997]. Att erövra omvärlden , 20 
28

 Lpfö 98, 20-21 
29

 Barnomsorg och skola-kommittén [1997]. Att erövra omvärlden 23- 24 
30

 Skolverket, Redovisning av uppdrag om förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan regeringsuppdrag, 

(Stockholm: Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2009-09-30, 1 (2)), Dnr 2008:3 000, 5 
31

 Ibid., 9 
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prioritet inom förskolan.
32

 

I rapporten Pre- school in transition gjordes en nationell utvärdering av hur förskolor efter 

införandet av läroplanen 1998 hade förändrats.
33

 I denna utvärdering presenteras att förskolor upplevt 

svårigheter med att uppfylla målet att barnet ska ges möjlighet till inflytande i förskolan, utefter Lpfö98. 

Detta visar sig genom att synen på barns inflytande har tolkats olika. Några menar att definitionen av 

inflytande är av en mer formell karaktär genom möten, valmöjligheter eller bestämmanderätt. Medan andra 

förklarar inflytande av en mer informell karaktär, där det är upp till personalen att t ex. se till att varje 

enskilt barns röst görs hörd och respekteras.  Hinder man ser med att ta tillvara på barns inflytande handlar 

om stora barngrupper vilket har haft till följd att verksamheten måste vara mer strukturerad där barns 

möjlighet till inflytande begränsas.
34

  

Den aktuella läroplanen idag trädde i kraft 2011 som en revidering av läroplanen för förskolan 

1998. Viljan att se läroplanen som ett levande styrdokument skulle med revideringen exemplifieras.
35

 

Skillnader som lyfts fram är bl.a. att förskolan ska utveckla en livslång lust att lära hos barnet. Vidare läggs 

större vikt vid att förskolan ska ansvara för att barnen ska: ”Förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.”
36

  

I förhållande till demokratiska grunder lyfter den reviderade läroplanen fram att förskolans uppgift 

är att förmedla och förankra hos barnet, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. 
37

 

 I och med den reviderade läroplanen har diskussionen kring barnets inflytande fått större 

uppmärksamhet. Preciseringar har gjorts kring vilket ansvar som överlåtits till förskollärare med 

högskoleutbildning, där förskollärare ska ansvara för att barnet får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll.
38

 Målen som förskolan ska sträva efter är bl.a. att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka sina tankar och åsikter, utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och även att 

utveckla sin förmåga att handla efter demokratiska principer.39 Skolverket förklarar att barnets inflytande 

på så sätt ska genomsyra hela förskoleverksamheten vilket därmed blir en utmaning som går att finna i 

den kompetens som förskollärarna har.
40

  

                                                           
32

 Ibid., 21 
33

 Pre-school in transition: a national evaluation of the Swedish pre-school : a summary of report 239, (Skolverket, 

Stockholm, 2004), 5 
34

Ibid., 30-31 
35

 Skolverket, Redovisning av uppdrag om förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan regeringsuppdrag, 2 
36

 Skolverket, Läroplan för förskolan 1998 (reviderad 2010)- ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011), s.2 
37

 Ibid., 2 
38

 Skolverket, Redovisning av uppdrag om förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan regeringsuppdrag, 

33 
39

 Lpfö 98 rev. 2010, 12 
40

Ibid., 34 
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3.3 Utvecklingsteoretiska utgångspunkter 

Här presenterar vi de två utvecklingsteorierna kognitiv teori och sociokulturell teori, i förhållande till barn 

inflytande. Vi har valt att presentera enbart två utvecklingsteorier då vi anser att dessa två har betydelse för 

hur barns inflytande behandlas i förskolan. Med detta avsnitt vill vi skapa en förståelse kring vad 

pedagogers syn på barnet grundar sig i och därmed hur de ser på att ge barn inflytande i förskolan. 

 

3.3:1 Kognitiv utvecklingsteori  

Den teoretiker som är mest känd kring kognitivism och intellektuell utveckling var Jean Piaget
41

. Piaget 

definierade människor som en social och levande organism som handlar i en miljö. När han säger att 

människan föds social menade han att människan har en medfödd förmåga till imitation, nyfikenhet, 

medlevande – men ses detta ur det ”sociala” samhällets perspektiv så har barn fortfarande allt att lära.
42

 Ur 

Piagets mening stod begreppet social för att människan bara kan utvecklas till människa tillsammans med 

andra i ett samhälle som är konstruerat av människor. Vidare lär sig människor språk genom att imitera, 

enligt Piaget, vilket gör att samspelet är helt centralt.
43

 Piaget såg utveckling utifrån olika stadier, det 

sensorimotoriska stadiet (ca 0-2 år), det preoperationella stadiet (ca 2-7 år), det konkret – operationella 

stadiet (ca 7-11 år) och det formellt – operationella stadiet (från ca 11 år).
44

 T ex. ansåg Piaget att när 

barnen befinner sig i det sensorimotoriska stadiet sker en gradvis utvidgning av de handlingspräglade 

scheman som grundar sig på medfödda reflexer. Organiserade beteendemönster utvecklas som t.ex. gripa, 

krypa, gå, kasta, med flera.
45

  Dessa stadier inom den intellektuella utvecklingen har gett föreställningar 

om att ett barn i en viss ålder befinner sig på motsvarande ”utvecklingsnivå”. Överförs detta till 

pedagogiken ska pedagogen skräddarsy undervisningen så att den ska passa utvecklingsnivån barnet 

befinner sig i.
46

 

Hans pedagogiska målsättning är tydlig där kunskap inte kan mottas receptivt. Istället vill han se 

kritiska människor som förmår att göra nya saker och inte något som andra redan har gjort. ”All inlärning 

– eller utveckling, som Piaget skulle ha sagt – förutsätter aktivitet å barnets sida.”
47

  

 

3.3:2 Sociokulturell utvecklingsteori  

Vygotskij var en av de främsta teoretikerna inom sociokulturell teori.
48

 Hans syn på utveckling grundade 

sig i att människan måste förstås i tid och rum, dvs. människans utveckling måste ses både utifrån ett 

                                                           
41

 Gunn Imsen, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., (Studentlitteratur, Lund, 2006), 

278 
42

 Espen Jerlang, (red.), Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion, 5., [utök. och rev.] uppl., (Liber: 

Stockholm, 2008), 301 
43
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44
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45
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förhistoriskt perspektiv och ur den framtid individen utvecklas mot, det går inte att enbart inta ett här- och 

nu- perspektiv. Därmed handlar det inte om biologiska gener utan om att se människan i deras individuella 

och kollektiva utveckling.
49

 En central del i Vygotskijs teori var att de högre mentala processerna hos 

individen, all intellektuell kunskap och allt tänkande, utgår från det sociala samspelet.
50

 Därtill menar 

Vygotskij att genom det sociala samspelet utvecklas människan i det individuella tänkandet. "Utveckling 

går från ett tillstånd där barnet kan göra saker och ting tillsammans med andra till ett tillstånd där det kan 

göra det själv."
51

 Här talar Vygotskij också om en annan viktig del kring barnets utveckling, nämligen om 

den proximala (närmaste) utvecklingszonen. Genom att barnet först får stöd och hjälp att klara av att utföra 

saker kan det vid ett senare tillfälle klara av det på egen hand. Avståndet mellan två utvecklingsnivåer 

utgör en zon för nära förestående utveckling.
52

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den proximala utvecklingszonen
53

 

 

Utmaningen blir för pedagogen att ta användning av utvecklingszonen genom att involvera barnet i 

samspel med andra och där försöka stötta och hjälpa barnet på dess väg att klara uppgiften på egen hand.
54

 

Dysthe lyfter fram den pedagogiska synen på Vygotskijs utvecklingsteori och menar att pedagogen vid 

planering av undervisningen inte ska ta utgångspunkt från vad barnet inte klarar av, istället ska 

utgångspunkten utgå ifrån barnets potential.
55

  

                                                           
49

 Ibid., 311 
50
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Vygotskijs barnsyn ses utifrån att barnet är kompetent
56

 och anser att kunskap och förmågor 

ständigt utvecklas i olika situationer i samspel med andra. På så sätt ser Vygotskij att alla har potentialen 

att utvecklas.
57

    

Vidare talar Vygotskij även om kommunikation som en förutsättning för människans lärande och 

utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får del av 

kunskaper och färdigheter och lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen. Vygotskij anser även 

att språket innehåller gemensamma regler och symboler som gör att vi inkluderas i en social gemenskap i 

såväl tanke som tal.
58

 Därtill talar Vygotskij om språket som en viktig del i den intellektuella utvecklingen. 

Han anser att även spädbarn kommunicerar med omgivningen, även om inte verbalt, så genom rörelse, 

mimik, ögonkontakt etc. Vygotskij förklarar att genom att små barn samtalar på sitt sätt, med personer runt 

omkring, utvecklar barnet ett inre språk med sig själv. Detta egocentriska språk övergår senare till ett inre 

tal, till ett språkligt kodat tänkande som barnet kan använda sig av för att planera, styra och tänka för sig 

själv.
59

 Detta gör det också möjligt för barnet att reflektera kring sina handlingar och därmed kring sig 

själv. Vygotskij delar därmed på språket i två delar, en social del tillsammans med andra och en 

egocentrerad del.
60

 

 

3.4 Demokrati i förhållande till inflytande 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska vila på demokratiska grunder:  

 Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.  

 Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 

 ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.
61

 

De demokratiska grunderna barnen i förskolan ska ta del av benämns inte som konkret kunskap som ska 

läras ut. Istället ska de praktiseras och realiseras i vardagliga händelser i förskolan. Inte förrän då får 

barnen möjlighet att praktisera dessa värden och normer genom bland annat samtal och diskussion.
62

 

Skolverket har i sin bok Med demokrati som uppdrag studerat olika skolor och kommuner där rapporter 

har visat att arbetet med demokrati ständigt måste praktiseras i den vardagliga verksamheten av såväl 

lärare som elever. Annars riskeras att innebörden av demokrati går förlorad.
63

  

Skolverket skriver i Allmänna råd och kommentarer om vuxnas betydelse i förskolan för att lägga 

grunden för de värden och normer demokrati innebär.
64

 De menar att barn i förskolan ser till vuxna som 

rollmodeller och därför bör de vuxna agera utifrån ett förhållningssätt som visar på ett öppet demokratiskt 
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60

 Ibid., 11 
61

 Lpfö 98 rev. 2010, 4 
62

 Ibid., 4 
63

 Med demokrati som uppdrag: en temabild om värdegrunden, (Statens skolverk, Stockholm, 2000), 25 
64

 Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan, (Skolverket 2005.), 28-29 



 

13 
 

klimat. Detta innebär att förskollärarna ständigt måste inta ett reflekterande förhållningssätt genom 

gemensamma diskussioner och reflektioner kring verksamheten för att på så sätt utveckla en enhetlig syn 

och ett enhetligt handlande gentemot barnen.
65

 Solveig Hägglund, professor i pedagogik, menar i sin 

artikel Barnkonventionen 20 år- vad har vi lärt oss? att för att barn ska kunna ta del av sina rättigheter och 

däribland kunna lära sig hur man säger sin mening och att vara delaktig, är det en förutsättning att barn har 

en pålitlig relation till vuxna i deras närhet.
66

  

Innebörden av demokrati innefattar i tolkningen från Läroplanen
67

 och Allmänna råd för 

förskolan, att barnen ska ha möjlighet att påverka, uttrycka tankar och åsikter och göra sin röst hörd.
68

  Eva 

Ärlemalm- Hagsér, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik skriver i sin artikel om barns 

delaktighet och inflytande i förskolan, att en viktig demokratiaspekt för barn i förskolan är att de ska få 

möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag och i de beslut som berör dem.
69

  

 

3.5 Inflytande i förskolan 

Sverige tillhör en av länderna som bundit sig till de internationella avtal för mänskliga rättigheter för barn, 

FN: konventionen, även kallad Barnkonventionen som antogs 1989. Ser man till Barnkonventionen kring 

inflytande står det i artikel 12 skrivet att alla barn har rätt till att bilda sin egen åsikt och fritt kunna 

uttrycka dessa..
70

  

Läroplanen för förskolan 1998 rev. 2010 lyfter fram hur förskolan ska möjliggöra för att barnen får 

inflytande på miljön och planering av verksamheten.
71

 I skollagen lyfts inflytande fram där formerna för 

barns och elevers inflytande ska anpassas utefter barnets ålder och mognad. De ska även ha möjlighet att ta 

initiativ och kunna påverka frågor som berör deras lärande.
72

  

Inflytande är ett mångtydligt begrepp med olika innebörder och termer där det ofta kan ställas i 

olika sammanhang beroende vem som tolkar. Tham skriver i boken Jag vill ha inflytande över allt, om 

elevinflytande och menar att det handlar om formella beslutsprocesser och skolans arbetsmiljö. Tham 

förklarar att elevinflytande också innebär att eleven ska ha möjlighet till påverkan på arbetet i klassrummet 

och för det egna lärandet.
73

 Arnér lyfter fram tolkningsaspekter kring inflytande där hon menar att 

tolkningen av vad begreppet innebär ställs till oss vuxna att besvara, när begreppet så tydligt borde 

innefatta barns syn på det.
74

 "Som så ofta finns det anledning att iaktta och försöka förstå hur ett begrepp 
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70

 Barnkonventionen [Elektronisk resurs]:FN :s konvention om barnets rättigheter, artikel 12, (UNICEF Sverige, 
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som används av vuxna i barns värld skulle kunna beskrivas och tolkas av barnen själva."
75

  

Vidare menar Arnér att inflytande i undervisningssammanhang innebär att barn ges möjlighet att 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Fokus i inflytande ligger på att ge barnen en röst eftersom lärare i 

förskolan i egenskap av vuxna har makt att välja om barns röster ska höras och respekteras eller inte.
76

  

Rädda barnen skriver i sin skrift Det handlar om demokrati, att en av anledningarna till varför barn 

bör ha mer inflytande grundar sig i att barn har en unik position då de är de enda som har kunskap kring 

sin egen situation. Vidare anser de att barn som ges möjlighet till inflytande och respekt utvecklar en större 

självkänsla, identitet och självförtroende. "De lär sig att ta initiativ, lösa problem, tänka kritiskt, 

kommunicera med andra och samarbeta."
77

 

 

3.6 Barnsyn  

Johansson benämner barnsyn så här: ”Med barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig 

till barnen som personer.”
78

  De synsätt som Johansson har fått fram är att pedagoger ser barnet som en 

medmänniska, en person som är medskapande med behov, intentioner, önskningar och intressen som bör 

respekteras. Den andra barnsynen är att man ser barnets avsikter som irrationella som man inte riktigt kan 

räkna med, det är de vuxna som vet bäst och avgör vad som är det bästa för barnet.
79

 Barnsynen som 

Skolverket lyfter fram i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan är att ”Barnet ska ses som 

en tänkande individ, som skapar mening och innebörd i sina erfarenheter och upplevelser.”
80

  

 Johansson anser genom att pedagoger visar respekt och förståelse för barnens vilja kan 

verksamheten anpassas till barnens erfarenheter, intressen och behov.
81

 Johansson menar att pedagogerna 

kan alternativt bekräfta barnens vilja dock utan att följa den.
82

 Vidare lyfter Johansson fram att 

pedagogerna försöker få barnen att uppleva att de är delaktiga i beslut som rör dem själva.
83

 Att uppmuntra 

barnen till självständighet tydliggörs även i Läroplan för förskolan 1998 rev. 2010, där det står att 

förskolläraren ska ansvara för att barnen upplever att det är roligt att få nya utmaningar, det ska vara 

meningsfullt för barnen och stimulerar lusten till att erövra ny kunskap.
84

 Johansson beskriver att det 

handlar om en människosyn: 

 Vi kan konstatera att barnsyn har att göra med pedagogernas människosyn. Det handlar om 

  de vuxnas inställning till barnet som en person med förmågor, avsikter, behov och önskningar 
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  och i den mån man anser sig behöva ta hänsyn till dessa.
85

  

Åberg och Lenz Taguchi lyfter fram att den syn som finns på barnen ligger till grund för hur den 

pedagogiska verksamheten byggs upp.
 86

 De belyser att det är sättet man möter barnen på varje dag i alla 

små händelser i vardagen, där barnsynen som pedagogen har blir synlig. ”Verkligheten är det som görs och 

inte det som sägs.”
87

 I Läroplan för förskolan 1998 rev. 2010 lyfter talar de om det så här: ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.”
88

 Lindal menar att en 

risk kan vara att barnen annars styrs in i stramt anpassningsinriktat lärande, där pedagogernas mål och 

avsikter kommer i första rummet.
89

  

 I förhållande till barnsyn och pedagogers förhållningssätt talar Johansson om svårigheter kring 

invanda mönster som kan vara svåra för pedagoger att handskas med och bryta.
90

 Johansson skriver att det 

underförstått finns förväntningar att barnen ska, för sin egen skull, lära sig att följa regler och acceptera de 

uppgifter som pedagogerna ger dem. Pedagogerna tar då hänsyn till traditionerna som finns och vad 

kollegorna anser, istället för att ta hänsyn till det barnet anser vara meningsfullt och önskvärt. Detta menar 

Arnér gör pedagogerna trots de mål som finns i läroplanen för förskolan och det offentliga uppdraget som 

de har som säger att barnen ska få utrymme för sina egna initiativ och skapande av mening.
91

 Allmänna 

råd och kommentarer för kvalitet i förskolan belyser också hur pedagogernas syn på barnet påverkar 

verksamhetens former och lyfter fram reflektion som en viktig punkt.
92

 ”För att utveckla ett medvetet 

förhållningssätt behöver pedagogerna reflektera över sin egen syn på barn gentemot läroplanens 

kunskapssyn samt reflektera över hur detta kommer till uttryck i det praktiska arbetet med barnen.”
93

  

Det som blir ett dilemma för pedagogerna att hantera är att barnet kanske inte alltid kan förstå sitt 

eget bästa, men där det är upp till pedagogerna att se till att det underordnar sig vissa beslut. Det är då lätt 

att pedagogerna i tron om barnets bästa, utövar makt och tvingar barnet att anpassa sig.
94

  

 

3.7 Småbarns kommunikation och språk 

Løkken, Haugen och Röthle
 
anser att små barn rapporterar till oss pedagoger vad de gör där det är upp till 

pedagogerna att sätt ord på detta och tolka barnens handlingar.
95

 De menar att det handlar om att identifiera 

och förstå den särpräglade accent och ton som ackompanjerar de små barnen.
96

 Författarna nämner vid 
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flera tillfällen att det är upp till pedagogerna att tolka det barnet gör och i vilket sammanhang det är, det 

handlar inte bara om att observera det barnet gör utan också vilka teman som är inbyggda i handlingarna.
97

 

De skriver även att det är viktigt att pedagogen tolkar på ett sätt som stödjer barnets upplevelser av att vara 

kompetent.
98

 Vidare förklarar de att pedagoger har en tendens att lägga stor vikt vid det talade språket och 

kan lätt glömma bort att vi människor är kroppssubjekt som kommunicerar utifrån en sådan grund. De 

lyfter fram möjligheten pedagoger har med att observerar de små barnen och där de kan upptäcka vår 

kroppsliga kommunikation igen och att det är den vårt talade språk vilar på.
99

  

Författarna skriver även om fenomenologisk människosyn vilken grundar sig i att människan 

tolkar omvärlden via kroppen, via våra sinnen. Här kan pedagogen få en förståelse av små barn som inte 

kommunicerar med det talade språket, men att de ändå kommunicerar med kroppen på ett meningsfullt 

sätt.
100

 Granberg skriver att det är pedagogens uppgift att tolka det barnen vill göra när de inte har 

språket.
101

 Det barnen visar genom fingerpekningar, blickar och rörelser blir sedan pedagogens uppgift att 

sätta ord på. De barn som blir sedda och förstådda av pedagogerna känner att de bli respekterade och på så 

sätt ges förutsättning att utveckla ett välnyanserat språk.
102

 Läroplanen för förskolan 1998 rev. 2010 lyfter 

också fram språkets betydelse i förskolan och menar att det är förskolans ansvar att sträva efter att varje 

barn utvecklar ett nyanserat talspråk.
103

 Løkken, Haugen och Röthle skriver att det är viktigt att pedagogen 

är med och stödjer barnens språkutveckling, att det får pröva och utveckla sitt språk. Även att pedagogen 

anpassar sitt språk för att stödja barnen i den aktuella utvecklingsfas som den är i.
104

  

Vidare skriver Läroplanen att ”arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse 

för språk och kommunikation […]”
105
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4. Metod 

I detta avsnitt redovisas vilken forskningsmetod som används, hur insamling av litteratur gått till, vilka 

begränsningar som tagits, hur urvalet av informanterna gjorts, vilken information som har delats ut och 

vilka informanterna är. Vidare presenteras genomförandet av insamlingen av empirin. 

 

4.1 Litteratur 

Litteraturen vi använt oss av har samlats in via olika sökmotorer som Google Scholar, sökmotorn DIVA 

men litteratur har även insamlats  genom Umeå Universitets Biblioteket. Sökord vi bl.a. har använt oss av 

har varit inflytande i förskolan, inflytande små barn, delaktighet och demokrati små barn. 

 

4.2 Intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie. Intervjuerna genomförs med tolv 

förskollärare som är verksamma i barngrupper med barn i åldrarna 1-3 år. Syftet för användningen av 

denna typ av intervju var för att den ger oss en bild av förskollärarnas tankar men också erfarenheter av 

ämnet. Med kvalitativ intervjun menas att intervju sker närmare som ett vanligt samtal där skillnaden är att 

samtalet har ett bestämt fokus där riktningen på samtalet bestäms av intervjuaren.106 

 

4.3 Urval 

Vi kontaktade via telefon sammanlagt fem förskolor där enbart tre av dessa hade möjlighet att delta. 

Motivet till att de andra förskolorna inte kunde delta berodde bl.a. på grund av tidsbrist. Kontakten med 

förskolorna gjordes med en tidsaspekt att de behövde tid för att ta beslutet om deltagande och 

organisatoriska ordna inför intervjuerna. Därför kontaktades förskolorna en till två veckor innan 

intervjuerna kunde tänkas äga rum.  

Förskollärarna är uttagna från tre olika förskolor i en mellanstor stad i norra Sverige. En av 

förskolorna arbetade efter inspiration från Reggio Emilia. Syftet med valet av olika förskolor har inte varit 

att vi ville jämföra olika förskolor eller förskollärare. Kriterierna för urvalet av förskolor var att 

informanterna skulle arbeta efter ålderindelade avdelningar. Med hänsyn till de givna tidsramarna valde vi 

två förskolor där någon av oss tidigare haft kontakt då vi ansåg oss ha större möjlighet till deltagande. Vi 

valde att intervjua förskollärare från samma arbetslag, där vi sammanlagt intervjuade sex olika avdelningar 

med en till tre förskollärare från samma arbetslag. Detta också på grund av tidsaspekten, då mer tid hade 

gått åt till att förflytta oss mellan fler förskolor.  

Vi har valt att använda fiktiva namn på både förskolorna, dess avdelningar och förskollärarna: 
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 Susanne, Björkdahl Ordell & Jörgen, Dimenäs, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, 1:a uppl., (Liber, Stockholm, 2007), 49 
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Förskolan Trädet  

Avdelning Lövet (1-2 åringar), Åsa, Frida   

Avdelning Roten (2-3 åringar), Rut, Lisa  

Förskolan Trädgården   

Avdelning Blomman (1-3 åringar) Louise, Felicia 

Avdelning Bladet (1-3 åringar) Freja, Viktoria, Gunilla  

Förskolan Ängen  

Avdelning Gräset (1-3 åringar) Julia, Rebecka  

Avdelning Vinden (1-3 åringar) Josefin  

 

4.4 Procedur 

Vi valde båda att närvara vid samtliga intervjuer, bortsett från två av intervjuerna. Trots detta valde vi att 

dela upp intervjuerna så att en av oss intervjuade och den andra av oss antecknade med penna och papper. 

Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer där vi hade förberett med ett antal nyckelfrågor så att 

alla intervjuer skulle ha liknande ramar. Under förberedelserna inför intervjuerna skrev vi öppna 

frågeställningar till intervjun. Dimenäs menar att öppna frågor ger intervjuaren möjlighet att svara utifrån 

egna erfarenheter. På så sätt blir intervju mer som ett vanligt samtal där följdfrågorna bygger på vad den 

intervjuade svarar. Intervjuaren sitter på så sätt inte på de "rätta" svaren utan respondenten har istället 

möjlighet att svara fritt.
107

 Dessa i förväg skriva nyckelfrågor ville vi därför använda som stöd för samtalet 

utan att samtalet för den delen skulle upplevdas som ett förhör.  

Intervjuerna ägde rum på respektive informants förskola, i ett arbets- eller samtalsrum som var 

avskiljt från avdelningarna. På så sätt behövdes intervjun inte störas av barngrupp eller annan personal. För 

att undvika att informanten skulle uppfatta att intervjun skedde av oss båda och då riskera att känna sig i 

underläge, valde vi att placerade oss så att den som intervjuade satt snett mitt emot informanten och den 

som antecknade satt på en mindre anmärkningsvärd plats för informanten.
108

 Intervjuerna spelades in via 

diktafon samtidigt som anteckningar gjorde. Dimenäs lyfter fram bandinspelning som en fördel vid 

intervjuer och förklarar att intervjuaren då får med både de frågor som ställs och svaren som ges, samt att 

det går att höra vilka typer av frågor intervjuaren ställer.
109

 Valet av användandet av diktafon gjorde också 

att vi inte behövde anteckna allt som sades Varje intervju varade i ca 15-25 minuter.  
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4.5 Transkribering  

Transkriberingen delade vi mellan oss på hälften så att vi båda kunde transkribera samtidigt. Vem av oss 

som tog vilka intervjuer slumpade sig utan vidare syfte. Transkriberingen skedde i nära förhållande till att 

intervjuerna hade ägt rum, om möjligt. På detta sätt hade vi intervjuerna färska i minnet vilket kunde 

hjälpa oss att förstå hur intervjun hade sett ut och därigenom varför svaren vi fick blev som de blev. 

Sammanlagt blev transkriberingen ca 24 sidor text med ca 2-4 sidor vardera för varje intervju.   

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) lyfter fram samtyckeskravet som en central 

punkt vid forskning.
110

 Därför har en av de etiska aspekterna i insamlandet av empirin varit att få alla 

delaktiga parters godkännande för sin medverkan. Därför kontaktades förskolorna först antingen via 

telefon eller genom personlig kontakt där förfrågan om deltagande efterfrågades. Därefter skickades mail 

ut till berörda där de tilldelades mer information kring studiens och därmed intervjuernas syfte. Utifrån 

HSFR:s informationskrav är det av vikt att deltagarna i undersökningen tilldelas väsentlig information som 

berör dem.
111

 I informationen framgick det tydligt att deras medverkande var frivillig och att de när som 

helst under studiens gång hade möjlighet att avbryta deltagandet. I informationen som mailades ut 

beskrevs även att den insamlade empirin skulle behandlas med diskretion där de medverkandes identiteter 

och arbetsplatser skulle anonymiseras. I informationen framgick även att all insamlad data via diktafon och 

de anteckningar som gjordes under intervjuerna, efter studiens avslut skulle förstöras,
112

 vilket vi hänvisar 

till de sekretesskrav HSFR förespråkar.
113

  

Ytterligare etiska aspekter vi fick ta hänsyn till var våra relationer till respondenterna. På grund av 

att några av informanterna var för oss sedan tidigare kända, valde vi att dela upp intervjuerna så att den 

som intervjuade var för informanten okänd. På så sätt ville vi distansera oss från att informanten skulle 

komma med otydliga svar i tron om att den av oss som var känd för denne skulle veta vad som menades på 

grund av exempelvis förutfattade meningar.   

 

4.7 Avgränsningar 

Ett ställningstagande blev för oss kring att delge information till informanterna, att i förväg inte dela med 

oss av våra intervjufrågor. Syftet med detta var att få så ärliga och tillförlitliga svar som möjligt där vi ville 

undvika att förskollärarna skulle, om möjligt kunna prata ihop sig eller komma med planerade svar.  

                                                           
110

 Humanistik- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Etik. Forskningsetiska principer för humaniora och 
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Ansvaret under intervjuerna delades upp så att en av oss intervjuade medan den andra förde 

anteckningar och såg till det praktiska. Syftet med detta var att intervju skulle blir mer strukturerad där 

intervjuaren kunde fokusera på att ställa frågor men framförallt att lyssna till den intervjuade. Anledningen 

till varför vi båda ville delta i samtliga intervjuer var för att på så sätt kunna stötta och hjälpa varandra.  

De avgränsningar vi har tagit hänsyn till är att enbart fokusera på arbetet med barn i ålder 1-3 år. 

Begränsningen grundar sig vid att våra tidigare erfarenheter av barns inflytande i förskolan har involverat 

de äldsta barnen där vi anser oss ha gått miste om pedagogers synsätt på arbetet kring inflytande med de 

yngsta barnen. Det grundar sig även på att vi har en föreställning om att arbetet med små barns inflytande 

är mer komplext och därmed förbises av förskollärare.  

I och med vår inriktning på arbetet med barn i 1-3 år blev ytterligare ett krav vid urvalet att 

förskollärarna skulle arbeta med barn i åldrarna 1-3 år.  På så sätt ansåg vi att tillförlitligheten var större, än 

om det hade ålderblandade avdelningar, där antalet barn under tre år hade kunnat vara färre. 

Syftet med att vi endast riktade in oss på intervjuer av förskollärare och inte barnskötare eller 

andra verksamma berodde på att de som förskollärare har gått högskoleutbildning och har därför en 

djupare pedagogisk utbildning. Anledningen till detta beror på den reviderade läroplanen för förskolan där 

fokus ligger på att det är förskollärarnas ansvar att alla barn ska få ett reellt inflytande i både arbetssättet 

och hela verksamheten.
114
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet av vår empiri utifrån de tolv intervjuer som gjorts med förskollärare. Resultatet 

redovisas med en uppdelning som bygger på de liknelser vi har upptäckt vid sammanslagningen av 

empirin, samt med betoning på vissa nyckelfrågor vi utgick ifrån under intervjuerna. Detta styrks även 

med utvalda citat från förskollärarna.  

 

5.1 Förskollärarnas definition av begreppet inflytande och demokrati 

Förskollärarnas definition av begreppen demokrati och inflytande handlade om rätten att få uttrycka 

åsikter, bli respekterad, bestämmanderätt, delaktighet, bli lyssnad till, inkludering och ansvarstagande. 

Rebecka anser att demokrati handlar om samma saker som inflytande fast i ett större perspektiv. Hon 

beskriver demokrati som att:  

Alla får vara med och har möjlighet. Alla vill kanske inte eller kan kanske inte, men att man har 

möjlighet att göra sin röst hörd och att det är accepterat. Det är samma sak där som i inflytande 

fast i ett större perspektiv.”  

Fem av förskollärarna tycker att en stor del av inflytande handlar om rätten att få uttrycka åsikter och göra 

sin röst hörd och därmed bli respekterad.  Här handlar det om att få säga vad man tycker där det finns en 

medvetenhet om att ens vilja inte alltid går igenom, istället blir demokratiaspekten att få göra sin röst hörd. 

Felicia uttrycker att få göra sin röst hörd så här: ”Att få göra min röst hörd, jag kanske inte får som jag vill 

men då har jag i alla fall gjort min röst hörd. Folk får veta vad jag tycker.” I förhållande till att bli 

respekterad lyfter Rebecka fram att det även måste finnas en respekt kring att man inte vill vara delaktig i 

ett beslut eller en aktivitet.  

Sju av förskollärarna nämner att kunna vara med och påverka som en del i inflytande, de betonar 

att få möjlighet att kunna påverka sin situation. Frida, Julia och Rebecka tar upp begreppet delaktighet, de 

säger att man ska känna att man är delaktig och att man får möjlighet till att vara delaktig. Rebecka säger 

så här om delaktighet: ”Alla kan ju inte vara med och peta i allting och bestämma, men att man känner att 

man har delaktighet, att man vågar.” I relation till demokrati menar Lisa, Freja, Viktoria och Gunilla att 

demokrati i förhållande till lika möjligheter för alla handlar om att få vara med i ett sammanhang, att bli 

inkluderad och få information för att på så sätt kunna påverka, ha inflytande. Synpunkter kring 

medbestämmande förklaras bl.a. som när beslut fattas tillsammans där man genom diskussion avgör vilket 

beslut som tas. 

 

5.2 Förskollärarnas tankar kring små barns inflytande 

Förhållningssättet för att ge barn inflytande förklaras med att förskollärarna måste kunna se barnen i 

vardagen. Sex av förskollärarna tar upp observationer och att tyda vad barnen vill och intresserar sig för 

som ett sätt att ge barnen inflytande. Åsa säger att man försöker observera barnen i vardagen, för att se vad 

de gör och intresserar sig för och utifrån det utmana dem vidare.    
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Tre av pedagogerna tar upp projekt som en del av att barnen får inflytande. De uttrycker att man 

kan följa barnens intresse in i projekten och se vad de intresserar sig för och spinna vidare på detta. Freja 

säger så här: ”Jag gillar ju det arbetssättet att man börjar här, sen har vi inte bestämt hur det ska sluta utan 

man får observera under arbetets gång. Hur går vi vidare nu med det vi fick av barnen”.  

Rebecka lyfter fram hur förändringar i Läroplanen har skapat ett annat tankesätt hos förskollärare 

och menar att Läroplanen idag skapar fler möjligheter för barnen att ges inflytande. Skillnader hon lyfter 

fram är hur förskollärare tidigare utgick efter strikta koncept där planeringar för terminen var bestämda 

och klara långt i förväg. Rebecka anser sig idag istället arbeta utefter vad barnen vill och är intresserade av 

just nu och uttrycker det så här: 

Det har ju hänt jättemycket under många år med Läroplanen så man ser skillnad […] Där tror jag 

inte riktigt att man såg möjligheterna eller att man tog chanserna att de faktiskt kan, det var ganska 

färdiga koncept, att nu gör vi det här. Vi jobbar mycket för vad barnen vill, vi har inte styrt upp 

hela terminen utan vad händer nu, vad är de intresserade av, vilken miljö behöver vi. […] Så det är 

väl så jag ser det nu, att man får tillbaka det här från barnen. 

 

5.3 Förskollärarnas syn på uppmuntrande av barns inflytande 

Samtliga förskollärare anser att det alltid finns sätt att arbeta vidare med inflytande på. Att uppmuntra 

barnen till att göra sina röster hörda menar samtliga förskollärare är en central del av att ge barnen mer 

inflytande. Genom att bl.a. visa att man har sett dem och lyssnat till vad de har att säga, verbalt eller icke 

verbalt. Felicia förklarar att även om de inte alltid kan få vad de vill så visar man för barnet att man i alla 

fall har lyssnat. Barnen uppfattar det och respekterar beslutet på ett annat sätt än om man inte skulle 

lyssna. Felicia säger:  

 Visa att man har sett dem och lyssna till vad de har sagt. Men de skriker inte på samma sätt för de 

har fått gjort sin röst hörd. Men har man fattat vad de menar och man ändå säger nej då köper de 

ju oftast det för då vet de ju vad man säger nej till. Så jag tycker att man ska uppmuntra dem hela 

tiden att göra sin röst hörd.  

Josefin menar att om man visar för barnen redan när de är små att deras åsikter tas på allvar, så kommer 

de utvecklas mer när de blir äldre. Fyra av förskollärarna lyfter fram att man heller inte får vara för snabb 

med att säga nej eller ta beslut åt barnen. Att man måste våga stanna och ge barnet en chans att visa vad 

det vill och våga lita på att barnet faktiskt har en avsikt med vad det har planerat. Rut benämner det som 

att man måste ”våga säga ja istället för nej.”  

 En annan aspekt som fem av förskollärarna anmärker på är att det handlar om att man som 

förskollärare måste vara aktiv och lyhörd för vad barnen vill och är intresserade av. Exempelvis genom att 

man befinner sig där barnen är, i deras lek och försöker se vad de gör och lyssna på vad de pratar om. För 

de yngsta barnen som har ett verbalt språk menar fem av förskollärarna att man kan samtala och ställa 

frågor till dem om vad de skulle vilja göra, hur de skulle vilja gå vidare i leken.  

 Freja förklarar hennes syn på innebörden av att ge barnen mer inflytande och säger att barnen 
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tycker det är roligt att få möjlighet till inflytande, "Det är då de växer och känner att de kan." Viktoria 

anser att det är viktigt att man även ger de allra yngsta barnen tillfällen till inflytande i och med att de då 

utvecklar förståelsen av att de har möjlighet att bestämma och tala om vad de vill, när de blir äldre.   

Julia lyfter fram dokumentation som ett sätt att uppmuntra till mer inflytande. Hon säger att om de 

skulle dokumentera mer skulle man kanske ha lättare att se vad barnen ger uttryck för och på så sätt kunna 

uppmuntra barnen till ännu mer inflytande.  

 

5.4 Förskollärarnas tankar kring att ta tillvara på små barns inflytande 

Tio av förskollärarna pratar om att följa och se barnens intresse, vad barnen intresserar sig för och vad de 

tycker är roligt. Felicia, Rut och Lisa säger att det är viktigt att vara närvarande som förskollärare, att vara 

där barnen är och se vad de gör och intresserar sig för. Felicia uttrycker det så här när hon pratar om att 

vara närvarande tillsammans med barnen i verksamheten,  

Jag måste liksom hela tiden […] för de är ju egentligen väldigt tydliga, för får jag inte med dem 

på tåget så kan jag ju inte göra mitt jobb. Då får jag ju bara jaga dem för de blir ointresserade och 

går iväg så därför får man ju utgå från där de är. Man måste hela tiden hitta vart de är någonstans. 

Vidare pratar Julia och Rut om att tolka och tyda det barnen vill och att man ska vara lyhörd som 

förskollärare för att kunna uppmärksamma det barnen ger uttryck för. Julia betonar att det inte alltid är så 

enkelt att göra det.  

Frida, Louise och Gunilla tar upp att för att kunna ta till vara på barnens inflytande så är det viktigt 

att se varje barn varje dag, att en och en observera vad de gör. Inom detta talar Julia om att det handlar dels 

om att man ser vad barnen visar intresse för och dels tolka det barnen ger uttryck för. Hon säger även: 

“[...]men att man också försöker fånga upp generellt vad den här åldersgruppen i vilken utvecklingszon de 

befinner sig i, försöka utmana dem i det vilket också är ett inflytande där man försöker hitta vad som är 

deras, vad som ligger närmast dem[...].”   

Julia och Rebecka lyfter fram vikten av att prata och diskutera inflytande i arbetslaget. Rebecka 

säger att när de har skrivit om inflytande i arbetsplanen så är de verkligen tvungna att prata om det, hon 

fortsätter att säga: “[...]inte bara säga att jo men det är vi bra på. Utan man måste hela tiden kritiskt granska 

att hur tänker du, gör vi som vi har sagt eller står man och stampar på samma ställe. Jag tycker vi är väldigt 

duktiga”.  

Louise tar upp att inflytande även är en organisatorisk fråga. Hon menar att verksamheten behöver 

vara strukturerad för att undvika stressiga och röriga situationer där barnens inflytande förbises.  

 

5.4:1 Förskollärarnas tankar kring att göra inflytande synligt för barnen s jälva 
Att dokumentera och reflektera är något som nämns upprepade gånger i intervjuerna. Förskollärarna 

skiljer på reflektion mellan barngruppen - pedagoger och mellan barn - barn. Sex av förskollärarna syftar 

på att när de dokumenterar barnen och sedan tillsammans med dem reflekterar över foton eller filmer så 

blir barnen medvetna om att de har inflytande. De tänker att reflektionen gör att barnens inflytande 
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konkretiseras. Josefins och Gunillas tankar kretsar kring att de varje vecka har ”Veckans barn” där ett 

barn får ta mer ansvar. Rebecka betonar att barnen blir stolta över sig själva, att de blir självständiga och 

duktiga på att visa och uttrycka sig. Rebecka säger att ”Så man får ju väldigt starka barn tycker jag.” 

Barnet får bl.a. hålla i samlingar, hämta matvagnen, duka fram och göra experiment tillsammans med 

pedagogen. Genom att detta dokumenteras och sätts in i barnens pärmar, i en digital bildskärm eller som 

foton i hallen, anser Josefin och Gunilla att barnet själv kan se sitt eget inflytande i vardagen.  

Vidare förklarar Lisa och Josefin att barnen finner glädje i att se sig själva och kamrater på foton 

eller filmer, där de tycker sig se hur barnen kommunicerar med varandra kring dokumentationen. Freja 

lyfter fram hur den vardagliga reflektionen barnen emellan fungerar som ett sätt att ta tillvara på och 

synliggöra barns inflytande utan att det tar för lång tid.  

 

5.5 Möjligheter förskollärarna ser för att ge små barn inflytande  

Åtta av förskollärarna säger att det finns hur mycket möjligheter som helst, att det handlar om 

förhållningssättet hos förskollärare där de bland annat uttrycker sig som följer: Felicia säger att det handlar 

om att ha ett öppet sinne som förskollärare, att vara fantasifull och inte se hinder. Lisa säger att det handlar 

om att ta de möjligheter som finns, det är bara du själv som förskollärare som kan sätta gränserna. Hon 

betonar att ”Om jag bara rusar på med mitt eget så missar jag möjligheter. Man måste vara där barnen är 

för att kunna se dem. Barnen de kan och de vill.” Rut kommer in på att det även handlar om en 

människosyn, “Ett synsätt på barn som kompetenta.” Hon menar att man ska tro att barnet kan. Julia 

betonar att “[...]de har ju tusen språk. Kroppsspråk, signaler, känslor[...].”  

Vidare talar fyra av förskollärarna om innemiljön som en möjlighet för att kunna ta tillvara på 

barnens intresse och därmed inflytande. Åsa tar upp att ser man att barnen intresserar sig för ett visst 

material så plockar man fram det och ställer det på barnens nivå. Hon menar att det inte handlar om att 

barnen ska bestämma hur det ska se ut i miljön, utan det handlar om att förskollärarna måste tolka och se 

vad barnen intresserar sig för och tillrättalägga miljön för dem. Frida uttrycker att det är viktigt att göra 

barnen delaktiga i verksamheten och säger: ”Det är delaktighet när de kan välja vad de vill göra, vill de 

måla så kan de gå och hämta en pensel och måla [...] vi behöver inte alltid vara den här mellanhanden som 

alltid ger dem saker.” 

Åsa pratar om möjligheten att ta tillvara på barnens inflytande i rutinerna i vardagen. Hon nämner 

att barnen kan få välja vid matsituationen, vilken hakklapp de vill ha eller om de ens vill ha någon. Hon 

säger även så här ”Vi försöker se vad de kan och försöker peppa dem, både i rutinerna och när vi har 

projekt, de ska kunna välja, det är ju deras inflytande.”  

     

5.6 Hinder förskollärarna ser för att ge små barn inflytande 

De hinder som förskollärarna tar upp kan delas in i tre olika kategorier: organisatoriska hinder, hinder 

med förskollärarnas förhållningssätt och hinder utifrån barnen.  
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5.6:1 Hinder kring organisationen 
De organisatoriska hinder som pedagogerna lyfter fram är tidsbrist, storleken på barngruppen, miljön, 

personalbrist och pengar. Fem av förskollärarna ser tiden som ett hinder och fyra av förskollärarna ser 

storleken på barngruppen som ett hinder för att ta tillvara på barns inflytande. Freja och Viktoria tycker att 

både tiden och storleken på barngruppen kan vara ett hinder för att ta tillvara på barns inflytande. Det 

förskollärarna uttrycker är att det är mycket som ska göras under en dag och att tiden inte räcker till för att 

det är många barn i barngrupperna. Freja lyfter fram tiden som hinder och menar att förskolläraren förlorar 

egentid med varje barn, att de inte hinner se varje barn och dess intresse. Tidsbristen leder även till att 

verksamheten måste styras upp mer när det är så stora barngrupper. Rebecka och Josefin nämner pengar 

som ett hinder, där de tycker att de inte har möjlighet att köpa in det material som skulle behövas, och där 

de kanske måste göra eget material vilket tar tid från barngruppen. En aspekt i detta är att de inte har 

personal så att det räcker.    

Två av pedagogerna tar upp miljön som ett hinder med att ta tillvara på små barns inflytande, Lisa 

säger att ”Finns inte det barnen vill använda sig av på deras nivå så blir det ett hinder för barnen.”  

 

5.6:2 Hinder med förskollärarnas förhållningssätt  
Det andra hindret som tas upp av bl.a. fem av förskollärarna är förhållningssättet hos dem själva. Julia 

säger:  

Det finns ju alltid något man kan göra men man skyller alltid på resurser och tid eller pengar. Men 

jag vet inte hur mycket det har med inflytande att göra egentligen, för det har ju att göra med ett 

förhållningssätt i grund och botten.  

Dessa fem förskollärare säger även att det är upp till pedagogen att vara lyhörd för vad barnen intresserar 

sig för och på så sätt ge barnen inflytande. Felicia förklarar att man som förskollärare ibland kan vara för 

trångsynt och sätter hinder för barnen där de inte ges spelrum att pröva saker som för en själv är 

ointressanta. Hon menar att det fortfarande kan vara barnens första gång och därför vara intressant för dem 

att testa på. Josefin lyfter även fram förskollärares syn på barnets kompetens som ett hinder i att barnet ges 

inflytande: 

Just med små barn beror det ju på vad man har planerat. T.ex. höstträd. De små barnen kanske inte 

alltid vet riktigt vad de ska göra, vi låter dem ju få utforska. T ex. lyktor, man får hjälpa till 

ganska mycket för de kan inte riktigt. Men man måste låta de få försöka, de ser ju hur de större 

barnen gör. Det kan ju vara ett hinder för de är ju små, men de måste få öva. Övning ger färdighet. 

 

5.6:3 Hinder utifrån barnen 
Sex av förskollärarna tar upp att det verbala språket kan vara ett hinder då de små barnen inte kan uttrycka 

sin åsikt via talet. Två av förskollärarna tar även upp på samma gång att de utrycker sig via kroppsspråket 

och att de är upp till förskolläraren att tolka vad barnen visar med sitt kroppsspråk. Frida uttrycker det så 

här: ”Man måste använda ögon och öron på ett annat sätt. Man kan inte alltid fråga dem och så, de visar 
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mycket med kroppen.” Slutligen tar Freja upp att barnen måste bli trygga först. Att förskollärare måste 

hjälpa barnet in i barngruppen för att det ska våga ta för sig mer, våga ha inflytande. 

 

5.7 Förskollärarnas tankar kring demokrati i förskolan 

Åsa, Viktoria och Julia menar att det är vardagssituationerna förskollärarna måste ta tillvara på 

för att de små barnen ska utveckla förståelse för demokrati i förskolan. De förklarar att de yngsta 

barnen måste uppleva demokrati i vardagliga situationer för att detta ska bli konkret.  

 

5.7:1 Förskollärarnas syn på barns rätt att påverka och bestämma 
Åtta av förskollärarna anser att barnens möjlighet att påverka och bestämma också ska synliggöras som 

demokrati i förskolan. Felicia beskriver ett tillfälle när barngruppen skulle bestämma gruppnamn, hur de 

själva kom med förslag och kunde diskutera sig fram till ett enhälligt beslut.    

Och då säger ett barn, Jag vill ha Ballongen, och så ändrar de [barnen] sig. Och det barn som 

valde Björngruppen, tänkte vi att hur kommer det här bli. Nämen det blir bra, vi tar Ballongen 

säger han. Och det är ju ett jättetydligt exempel på demokrati. Vi trodde nog att vi skulle få rösta, 

men det behövdes inte. Så vi behövde inte ens rösta. Men det blev naturligt. Nu måste ni komma 

överens och så gjorde dem det.  

Felicia fortsätter med att säga att barnet som kom med förslaget Ballongen senare visade stor glädje och 

stolthet över att hon fick vara med och påverka, och att den delen av demokrati blev på så sätt tydlig. På ett 

sådant sätt menar hon att demokrati kan vara jättelätt att integrera i förskolan. Både Freja och Louise 

beskriver hur barnen måste få vara med och bestämma utifrån vissa gränser förskollärarna sätter. Julia talar 

om ett vuxenansvar som ligger på förskollärarna, där hon menar att de måste kunna föregå med gott 

exempel som rollmodeller för banen. Förskollärarnas uppgift förklarar hon även är att sätta gränser för vad 

som är tillåtet eller ej, så att det blir ett demokratiskt förhållningssätt både hos barnen men också hos de 

vuxna i förskolan.   

 

5.7:2 Förskollärare som uppmuntrare och medlare  
Sex av förskollärarna anser att de som förskollärare har en viktig roll för att barnen ska få förståelse för 

vad demokrati är. De menar att deras uppgift är att kunna uppmuntra, hjälpa och agera som medlare mellan 

barnen. Julia förklarar det som att förskolläraren måste kunna visa grundläggande respekt för varje barns 

åsikter, bland annat genom att backa upp deras åsikter och tydliggöra dessa inför de andra barnen. Men 

även att den respekt som sätts mellan barn och barn även ska finnas mellan vuxna och barn. Lisa säger:  

Så är ju alla olika, man kanske måste få vara själv när man blir sådär arg och då måste man 

respektera det och visa för de andra barnen att han måste få vara själv, att han får komma sen och 

leka. Det tror jag är jätteviktigt. Att man måste få ha sin egen integritet. 

Vidare anser Lisa att förskollärarnas förhållningssätt har betydelse för hur barnen utvecklar deras 

demokratiska värderingar. Hon säger att det måste finnas en enhetlig syn mellan kollegorna och att det 

krävs att man jobbar aktivt och länge med denna grundsyn. Genom detta menar hon att det inte ska vara 
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någon skillnad på om hon flyttar från en avdelning till en annan, samma tankesätt och barnsyn ska finnas i 

hela huset.   

 Två av förskollärarna menar att reflektionen även kan fungera som ett tillfälle för dem att 

uppmuntra barnen att agera demokratiskt, där det är viktigt att de lyfter fram det positiva beteendet barnen 

har. Åsa säger: ”Uppmuntrar dem, kolla vad snäll du var där, nu samarbetade ni. […] I reflektionerna 

också, titta där blev ni inspirerade av varandra. Och försöka sätta ord på det de gör. Visa det positiva och 

inte så mycket negativt.”  

Sju av förskollärarna lyfter fram aspekten att barnen måste kunna lära sig att vänta på sin tur och 

lyssna på varandra. För att detta ska kunna ske menar de att barnen måste få förståelse för att deras tur 

kommer sen. Rebecka sammanfattar med att säga: ”Att man ska vänja sig vid att man ska ta plats men 

också ge plats och att man får ett klimat där alla får säga sitt och de måste acceptera att andra får säga sitt 

eller visar sitt också.”  

 

 5. 8 Förskollärares tankar kring små barns kommunikation i förhållande till inflytande 

Samtliga förskollärare anser att även om barn mellan 1-3 år inte alltid har det verbala språket så hittar man 

andra vägar att samtala på. Förskollärarna förklarar att barnen istället talar med kroppen. Felicia berättar 

att de små barnen tydligt visar vad de vill med kroppen: ”Många gånger kan de skrika tills man upptäcker 

att det var fel sockar, så då byter vi tills det blir rätt. De är ju väldigt kommunikativa fast de är overbala, så 

ser man ju det på dem.” Julia menar att det blir en utmaning för förskollärarna att aktivt kunna tolka vad 

barnen försöker säga. Två förskollärare tycker att det är enklare att förstå barns språk ju äldre de blir och ju 

verbalare språk de utvecklar.  

Kring små barns kommunikation talar fyra förskollärare om hur det går att använda sig av redskap 

för att lättare kunna tyda deras språk.  Josefin förklarar att de brukar använda sig av bilder som barnen kan 

peka på för att visa vad de vill göra. Julia och Rebecka nämner att de använder sig av teckenstöd som 

verktyg för att hjälpa barnen att hitta sätt att uttrycka sig på när de saknar det verbala språket. Julia 

beskriver deras användning av tecken så här: ”Tecken som stöd tycker vi är en fantastisk möjlighet, även 

för de som har senare språkutveckling där orden kommer lite senare, de stöder sig med tecken och det är 

väldigt bra.” Vidare säger Lisa att man som förskollärare ibland får agera medlare mellan barnen då de inte 

har utvecklat ett språk att kunna förstå varandra. Rebecka håller med och ger exempel på hur teckenstödet 

här har gett barnen möjlighet till att göra sig bättre förstådda: 

Och det använder vi i olika situationer, konfliktlösning t.ex. Ett barn som är väldigt litet är väldigt 

duktig på att visa stopp. Som ett verktyg för barnen att visa när det går för långt, när deras gräns är 

nådd. Stopp och med handen så visar de med hela kroppen. De försöker vi stärka och stötta, det är 

bra när de sätter den gränsen. När alla inte har språket, det verbala fullt ut. Bara enstaka ord. Vad 

ville du, vad tänkte du, berätta. Kan du visa vad det var du ville nu.  
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6. Analys 

Här ställer vi litteraturen mot resultatet av empirin där vi har valt att lägga fokus på inflytande då det är 

vad vår studie behandlar. Vidare innebär detta att den empiri vi fått fram kring demokrati har bearbetats 

och inkluderas i detta avsnitt i ett nära förhållande till inflytande då dessa visat sig beröra liknande delar.  

Utifrån studiens frågeställningar har vi valt att sammanställa analysen i tre avsnitt som behandlar 

innebörden av inflytande och demokrati, tankar kring inflytande i förskolan och slutligen möjligheter och 

hinder kring små barns inflytande.  

 

6.1 Innebörden av inflytande och demokrati 

Arnér och Ärlemalm- Hagsér kopplar ihop demokrati och inflytande genom att säga att för att ett 

demokratiskt förhållningssätt ska finnas i förskolan är inflytande och delaktighet över sin vardag en 

förutsättning.
115

 Rebecka belyser även samma sak och ser inflytande som en del av demokrati och 

uttrycker det som att demokrati är som inflytande fast i ett större perspektiv.  

Skollagen förklarar inflytande som att man ska ha rätten att kunna påverka sin situation,
116

 vilket 

förskollärarna också menar. Vidare talar förskollärarna om rätten att vara med och påverka som att känna 

att man är delaktig. Rebecka benämner det som att: ”Alla kan ju inte vara med och peta i allting och 

bestämma, men att man känner att man har delaktighet, att man vågar.”   

Arnér förklarar begreppet inflytande som att man ska få möjlighet att göra sin röst hörd.
117

 Fem av 

förskollärarna håller med Arnér och förklarar att rätten att påverka handlar om att göra sin röst hörd och 

känna att man blir lyssnad till. Genom att bl.a. visa att man har sett dem och lyssnat till vad de har att säga, 

verbalt eller icke verbalt. Felicia förklarar att även om de (barnen) inte alltid kan få vad de vill så visar 

man för barnet att man i alla fall har lyssnat. Barnen uppfattar det och respekterar beslutet på ett annat sätt 

än om man inte skulle lyssna. Arnér lyfter fram att tillåta barnens röster som en central del i inflytande 

framförallt inom undervisningssammanhang då hon menar att vuxna har makt att välja om barn ska ges 

inflytande eller inte, genom att bl.a. få uttrycka sina röster.
118

   

Tham anser att inflytande har att göra med att barnen ska ha möjlighet att påverka sitt lärande: 

”Eleven ska ha möjlighet till påverkan på arbetet i klassrummet och för det egna lärandet.”
119

 I förhållande 

till förskolan talar förskollärarna om att ge barnen inflytande och möjlighet att påverka i leken. Fem av 

förskollärarna förklarar att det då handlar om att den vuxne befinner sig i barnens lek och låter barnens 

röster bli hörda genom att förskolläraren fångar upp, eller samtalar med barnen om hur barnet vill gå 

vidare i leken. På så sätt får barnen påverka sitt eget lärande. I Rädda barnens skrift Det handlar om 

demokrati stärks detta när de säger att anledningen till varför barn bör ges mer inflytande är för att de är de 

                                                           
115

 Arnér, Barns inflytande i förskolan, 23 
116

 Utbildningsdepartementet, Skollagen 2010 kap.4 § 9 
117

 Arnér, Barns inflytande i förskolan, 14 
118

 Ibid., 14 
119

 Tham, Jag vill ha inflytande över allt, 3 



 

29 
 

enda som har kunskap kring sin egen position och är därmed de enda som vet vad de vill.
 120

  

Läroplanen skriver att förskolan ska vila på demokratiska grunder och menar att för att barnen ska 

utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare krävs det att demokrati görs konkret och praktiseras i den 

dagliga verksamheten.
121

 Fyra av förskollärarna visar på samma sak och menar att det är i 

vardagssituationerna barnen måste få uppleva demokratiska handlingar för att detta ska bli gripbart. Även 

Skolverket beskriver i sin rapport Med demokrati som uppdrag, hur demokrati behöver praktiseras i alla 

vardagliga situationer barnen befinner sig i för att innebörden av demokrati inte ska gå förlorad.
122

   

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för förskolan anser att förskollärarna har en 

betydelsefull roll för att barnen ska får förståelse för demokrati i förskolan.
123

 De talar om hur 

förskollärarna av barnen ses som rollmodeller utifrån vilket förhållningssätt de har vilket därmed påverkar 

hur barnen uppfattar de demokratiska normer och värderingar de vuxna utövar och följer.
124

 Sex av 

förskollärarna anser att de som förskollärare har en viktig roll för att barnen ska få förståelse för vad 

demokrati är och lyfter liksom Skolverket upp deras förhållningssätt i form av barnsyn och handlande.
125

 

De benämner det som att de ska kunna uppmuntra, hjälpa och medla mellan barnen. Julia förklarar det som 

att förskolläraren måste kunna visa grundläggande respekt för varje barns åsikter, bland annat genom att 

backa upp deras åsikter och tydliggöra dessa inför de andra barnen. Vidare lyfter Lisa fram att 

förskollärarnas förhållningssätt har betydelse för hur barnen utvecklar deras demokratiska värderingar, där 

hon framhåller att det måste finnas en enhetlig syn mellan kollegorna och att det krävs att man jobbar 

aktivt och länge med denna grundsyn. Likaså förklarar Skolverket att det är av vikt att de vuxna i förskolan 

har ständiga diskussioner och reflektioner i arbetslaget för att på så sätt skapa ett enhetligt förhållningssätt 

i förhållande till de demokratiska grunderna förskolan ska vila på.
126

 

Införandet av läroplanen för förskolan 1998 kritiserade den tidigare lärarrollen för att den gav 

barnen för mycket eget ansvar där pedagogerna var för toleranta och intog en passiv lärarroll.
127

 Likaså 

talar Freja och Louise om betydelsen av förskollärarnas vuxenansvar gentemot barnen och beskriver hur 

barnen måste få vara med och bestämma utifrån vissa gränser förskollärarna sätter där Julia menar att de 

måste kunna föregå med gott exempel som rollmodeller för banen. Förskollärarnas uppgift förklarar hon 

även är att sätta gränser för vad som är tillåtet eller ej, så att det blir ett demokratiskt förhållningssätt både 

hos barnen men också hos de vuxna i förskolan.  
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6.2 Tankar kring inflytande i förskolan 

Samtliga förskollärare anser att det alltid finns sätt att arbeta vidare med inflytande på. Kopplas detta till 

Läroplan för förskolan står det att förskolläraren ska ansvara för att barnen upplever att det är roligt att få 

nya utmaningar, att det ska vara meningsfullt för barnen och stimulerar lusten till att erövra ny kunskap.
128

 

Vidare kan förskollärarnas syn kring att barns inflytande alltid går att uppmuntras relateras till Arnérs syn 

på att barn utvecklas när deras sätt att tänka och känna möts med respekt.
129

  

Julia lägger vikt vid att barn ska ges inflytande i tidig ålder och menar att de då utvecklar en 

förståelse för att deras åsikter tas på allvar vilket de, ju äldre de blir, lär sig att utveckla mer och mer. 

Viktoria anser att det är viktigt att man även ger de allra yngsta barnen tillfällen till inflytande i och med 

att de då utvecklar förståelse för att de har möjlighet att bestämma och tala om vad de vill, när de blir 

äldre. I skollagen lyfts inflytande fram där formerna för barns och elevers inflytande ska anpassas utefter 

barnets ålder och mognad och syftar till att alla barn inom förskolan ska ges möjlighet till inflytande, 

oavsett ålder.
130

   

I den nya läroplanen för förskolan lyfts inflytande fram som en viktig del i arbetet som kräver 

specifika kunskaper om tillvägagångssätt för hur förskollärarna kan låta barnets inflytande genomsyra hela 

förskoleverksamheten,
131

 vilket även Skolverket förespråkar.
132

 Julia säger så här om läroplanen och 

inflytande: ”Man ska inte bara lära sig läroplanen utan man måste lära sig vad den står för, någon form av 

basgrundskunskap som ska in. Att bearbeta läroplanen. Det är ju lätt att säga inflytande men det är ju svårt 

att kanske arbeta efter det om man inte har diskuterat det.”  

Fyra av förskollärarna lyfter fram att man heller inte får vara för snabb med att säga nej eller ta 

beslut åt barnen. De förklarar att det handlar om att visa tillit till barnen. Att våga stanna och ge barnen en 

chans att visa vad de vill.
133

 Johansson belyser i detta sammanhang en barnsyn där förskolläraren ser 

barnets avsikter som irrationella som man inte riktigt kan räkna med, det är den vuxna som vet bäst och 

avgör vad som är det bästa för barnet.
134

  

Gunilla tycker att det är väldigt viktigt att man försöker se varje barn varje dag. Inom detta tar 

Julia upp att det handlar dels om att man ser vad barnen visar intresse för och dels tolka det barnen ger 

uttryck för. Hon säger: “[...]men att man också försöker fånga upp generellt vad den här åldersgruppen i 

vilken utvecklingszon de befinner sig i. Försöka utmana dem i det vilket också är ett inflytande där man 

försöker hitta vad som är deras, vad som ligger närmast dem [...].” Julia lyfter här fram delar ur den 

sociokulturella utvecklingsteorin som menar att pedagogen ska rikta undervisningen i den riktningen 
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barnet befinner sig, alltså inte mot det som redan har uppnåtts eller avslutats.
135

 Dysthe skriver att 

pedagogen vid planering av undervisningen inte ska ta utgångspunkten från vad barnet inte klarar av, 

istället ska utgångspunkten utgå ifrån barnets potential.
136

  

Till skillnad från hur Julia syftar till den sociokulturella teorin lyfter Gunilla upp delar ur den 

konstruktivistiska teorin. Hon uttrycker att det är viktigt att förskollärare har kunskaper om vilka faser barn 

går igenom så man förstår grunden till varför barnet beter sig på ett visst sätt och kan utgå ifrån barnet där 

och då för att hjälpa denne vidare. “ [...] Jag tänker de här olika orala faserna, sådana faser, det är ju lite det 

som ligger till grund för vad som händer sen. Man kan veta lite saker bakom varför barnen kanske gör på 

ett visst sätt, varför det händer.” Likväl Barnstugeutredningen som det Pedagogiska programmet 

förespråkade ett arbetssätt som hämtades ifrån Piaget kring barns utveckling som bl.a. talade om 

lagbundna faser barnet gick igenom. Här var det av vikt att pedagogerna hade vetskap om dessa för att på 

så sätt veta vad som kunde förväntas av barnet i olika utvecklingsstadier.
137

   

Vygotskij beskriver hur barnets egocentriska inre språk hjälper det att utveckla ett reflekterande 

förhållningssätt kring sina handlingar.
138

 I relation till detta talar sex av förskollärarna om hur de 

tillsammans med barnen reflekterar kring den dokumentation som görs, där de menar att barnens 

inflytande konkretiseras. Freja lyfter fram hur den vardagliga reflektionen barnen emellan fungerar som ett 

sätt att ta tillvara på och synliggöra barns inflytande. 

 

6.3 Möjligheter och hinder kring små barns inflytande 

Åtta av förskollärarna menar att en möjlighet som är central för att ge små barn i förskolan mer inflytande 

har att göra med vilket förhållningssätt de vuxna har gentemot dem. Felicia förklarar att det handlar om att 

ha ett öppet sinne där man inte ser hinder. Vidare menar fyra av förskollärarna att man måste ha ett 

förhållningssätt som är tillåtande gentemot barnet. Rut uttrycker det som att barnet är kompetent och att 

det handlar om att förskollärarna måste tro att barnet kan. Detta synliggörs även i Skolverkets texter 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan som menar att barnet ska ses som en tänkande 

individ, som skapar mening och innebörd i sina erfarenheter och upplevelser.
139

 I detta sammanhang menar 

Rut att vilket förhållningssätt förskollärare har grundar sig i vilken människosyn man har, vilket även 

Johansson tydliggör och säger: ”Vi kan konstatera att barnsyn har att göra med pedagogernas 

människosyn. Det handlar om de vuxnas inställning till barnet som en person med förmågor, avsikter, 

behov och önskningar och i den mån man anser sig behöva ta hänsyn till dessa.”
140

  

Liksom förskollärarens förhållningssätt lyfts fram som en möjlighet lyfts det även fram som ett 

hinder för att ge barnen mer inflytande i förskolan. Julia uttrycker att det är lätt att man skyller på andra 
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saker men att det i grund och botten handlar om vilket förhållningssätt man har som förskollärare. Lisa 

säger att det är bara jag som förskollärare som kan sätta gränserna. Hon betonar att ”Om jag bara rusar på 

med mitt eget så missar jag möjligheter, man måste vara där barnen är för att kunna se dem. Barnen de kan 

och de vill.” Johansson förklarar att om förskolläraren har ett förhållningssätt där man ser sig själv i 

vuxenrollen som att vara den som vet bäst och kan avgöra vad det bästa för barnet är, ser man barnets 

avsikter som irrationella som man inte riktigt kan räkna med.
141

  

Sex av förskollärarna talar kring inflytande i förhållande till demokrati om att förskollärare har 

en viktig roll för att barnen ska få förståelse för vad demokrati är. Lisa talar om att för att detta ska fungera 

krävs det att det finns en enhetlig syn mellan kollegerna. Rebecka säger att när de har skrivit om inflytande 

i arbetsplanen så är de verkligen tvungna att prata om det. Hon fortsätter att säga “[...]inte bara säga att jo 

men det är vi bra på. Utan man måste hela tiden kritiskt granska att hur tänker du, gör vi som vi har sagt 

eller står man och stampar på samma ställe." Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

belyser också reflektion som en viktig del för att utveckla ett medvetet förhållningssätt.
142

  

Ett hinder i samband med förskollärarnas förhållningssätt menar Arnér handlar om att det finns 

vissa mönster och traditioner som kan vara svåra att bryta för förskollärare när de kan vara så förankrade i 

förskolans kontext. Pedagogerna tar då hänsyn till traditionerna som finns och vad kollegorna anser, i 

stället för att ta hänsyn till det barnet anser vara meningsfullt och önskvärt.
143

 I liknelse med detta talar 

Rebecka om hur förändringar i läroplanen har skapat ett annat tankesätt hos förskollärare och menar att 

läroplanen idag skapar fler möjligheter för barnen att få inflytande. Skillnader hon lyfter fram är hur 

förskollärare tidigare utgick efter strikta koncept där planeringar för terminen var bestämda och klara långt 

i förväg. Rebecka anser sig idag istället arbeta utefter vad barnen vill och är intresserade av just nu.  

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska tillvarata barnens behov och intressen som de 

ger uttryck för i utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.
144

 Detta belyser Josefin som en 

möjlighet för att ge barnen inflytande där hon talar om ett förhållningssätt där förskolläraren är öppen för 

att se vart barnens intresse finns för att kunna bygga vidare på detta i verksamheten. Freja säger även att 

det är en rolig resa att följa barnen, bara man vågar. Granberg skriver att små barn behöver pedagoger som 

förstår och uppfattar deras intentioner och möter barnet utifrån dess avsikter. Pedagoger måste fokusera på 

det som engagerar och intresserar de mindre barnen för att det är vid dessa tillfällen som de lär sig.
145

 

Johansson menar att om pedagoger följer barns önskningar och vilja visar de respekt och förståelse för 

barnen och efterfrågar vad de vill.
146

 Felicia förklarar det som att ”Du måste lita på att barnen har en 

otrolig förmåga att berätta för mig vad som är intressant.” Också här talar fem av förskollärarna om hindret 

att inte vara lyhörd för barnens intresse. Felicia förklarar att förskollärare ibland kan vara trångsynta och 
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sätta hinder för barnen när det gäller saker som för förskolläraren anses vara ointressant. Frida talar om ett 

hinder där man inte följer barnens intresse utan ser dem och deras tålamod som en svårighet till att utföra 

sådant som den vuxne har planerat. Johansson förklarar i liknelse ett hinder som att pedagogen kan 

bekräfta barnens vilja dock utan att följa den.
147  

 Johansson lyfter fram barns möjlighet till inflytande som att de även ska tillåtas vara delaktiga i 

beslut som rör dem själva där de uppmuntras och stöttas att pröva på saker själva och därmed bygga upp 

en självständighet.
148

 Frida säger att det är viktigt att göra barnen delaktiga i verksamheten och där de ges 

respekt och tillit till sin egen förmåga. Hon säger att: "Vi behöver inte alltid vara den här mellanhanden 

som alltid ger dem saker.” Rebecka nämner "Veckans barn" som en möjlighet där barnen får vara med och 

bestämma och ta ansvar. Åsa anser att en vidare möjlighet handlar om att uppmuntra till mer inflytande där 

förskollärare kan sätta ord på vad barnen gör och lyfta fram det positiva i det.  

Ett hinder som Freja tar upp är att innan de små barnen tillåts mer inflytande i förskolan måste de 

bli trygga först. Hon menar att detta lägger grunden för att barnet senare ska känna att det har möjlighet att 

ta för sig mer och tillåtas ha inflytande över verksamheten och planeringar. Detta förstärker Hägglund som 

menar att det är en förutsättning att barnet har en pålitlig relation till den vuxne i dess närhet.
 149

 

Åsa talar om en möjlighet som handlar om att ta tillvara på barnens inflytande i rutinerna i 

vardagen. Hon säger att: ”Vi försöker se vad de kan och försöker peppa dem, både i rutinerna och när vi 

har projekt, de ska kunna välja, det är ju deras inflytande”. Åberg och Lenz Taguchi talar även de om att ta 

tillvara på händelserna i vardagen och menar att det är i vardagen förskollärares förhållningssätt kommer 

fram. "Verkligheten är det som görs och inte det som sägs."
150

 Vidare går detta att koppla samman med vad 

läroplanen för förskolan säger kring att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet 

och tillit till sin egen förmåga.”
151

 Lindal menar att en risk annars kan vara att barnen annars styrs in i 

stramt anpassningsinriktat lärande, där pedagogernas mål och avsikter kommer i första rummet.
152

 

Ytterligare ett hinder som sex av förskollärarna betonar är de yngsta barnens brist på verbal 

kommunikation. Samtidigt menar två av förskollärarna att hur och vad de yngsta barnen kommunicerar är 

upp till förskollärarna att tolka. Frida förklarar att det gäller att använda ögon och öron på ett annat sätt då 

de yngsta ofta kommunicerar via kroppsspråket. Granberg skriver att det är pedagogens uppgift att tolka 

det barnen vill göra när de inte har språket.
153

 Vidare menar Granberg att de barn som blir sedda och 

förstådda av pedagogerna känner att de bli respekterade och på så sätt ges förutsättning att utveckla ett 

välnyanserat språk.
154

 Julia anser till skillnad mot de sex andra förskollärarna att de små barnens sätt att 

kommunicera snarare är en möjlighet för dem att få mer inflytande och säger att det är enkelt att se vad 
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barnen vill genom deras signaler, känslor och kroppsspråk. Två förskollärare tycker att det är enklare att 

förstå barns språk ju äldre de blir och ju verbalare språk de utvecklar. Løkken, Haugen och Röthle menar 

att förskollärare bör inta en fenomenologisk människosyn för att förstå den meningsfulla kommunikation 

små barn gör genom kroppen.
155

 Författarna anser nämligen att förskollärare har en tendens att lägga stor 

vikt vid det talade språket och kan lätt glömma bort att vi människor är kroppssubjekt som kommunicerar 

utifrån en sådan grund. De ser det istället som att förskollärarna i arbetet med de allra yngsta barnen har 

möjlighet att upptäcka den kroppsliga kommunikationen igen, och att det är den vårt verbala språk vilar 

på.
156

 Julia lyfter även fram att det blir en utmaning för förskollärarna att kunna tolka vad barnen försöker 

säga och att de måste kunna ge barnen begrepp på sådant de ännu inte har ord för. Likaså säger Løkken, 

Haugen och Röthle att det är viktigt att pedagogen är med och stödjer barnens språkutveckling så de får 

pröva och utveckla sitt språk.
 157  

I förhållande till små barns kommunikation och möjlighet till inflytande talar läroplanen för 

förskolan om vikten av att pedagogerna anpassar sitt språk för att stödja barnet i den aktuella 

utvecklingsfasen det är i.
158

 Detta belyses genom att fyra av förskollärarna lyfter fram användningen av 

redskap i barnens språkutveckling. Josefin talar om redskap som exempelvis bilder för att lättare tyda 

barnens språk, medan Julia och Rebecka lyfter fram teckenstöd som ett sätt att hjälpa barnen att uttrycka 

sig när de saknar det verbala språket.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi ge en kort sammanfattning av resultatet kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar, som var att undersöka förskollärares synsätt när det gäller små barns inflytande, deras 

tankar kring tillvaratagandet av detta samt vilka möjligheter och hinder förskollärare såg med små barns 

inflytande. I diskussionen kommer vi problematisera och reflektera kring våra personliga tankar i 

förhållande till resultatet och till viss del, den tidigare nämnda litteraturen. Vidare beskriver vi i 

slutdiskussionen våra tidigare föreställningar om pedagogers tankar kring små barns inflytande och hur 

dessa under studiens gång har förändrats. I metoddiskussionen lägger vi fram delar i arbetet som vi ställer 

oss kritiska till och slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultat diskussion 

7.1:1 Förskollärares synsätt när det gäller små barns inflytande  
Resultatet visar tydligt hur förskollärarna ställer sig positiva till små barns inflytande i förskolan. Flertalet 

lyfter fram förhållningssättet som en avgörande punkt för att barn över huvud taget ska tillåtas att ha 

inflytande i verksamheten. Vissa kopplar även ihop människosyn och barnsyn vilka tillsammans i 

förlängningen är avgörande för om barnen får inflytande eller ej. Har pedagogen i förskolan en syn på att 

barn är likvärdiga vuxna, där de ser barnen som kompetenta med egna idéer och handlingar, förhåller sig 

pedagogen på ett sätt där denne visar tillit till att barnet kan. Förhållningssättet gentemot barnet visar sig 

då i att den vuxne är uppmärksam samt visar nyfikenhet för vad barnet vill och är intresserad av vilket då 

leder till att barnet tillåts mer och i slutändan ges fler tillfällen till att få inflytande. Vad som framgår av 

resultatet är att förskollärare förhåller sig till detta på så sätt. Vygotskij menar att barn är kompetenta och 

att alla alltid har potential att utvecklas.
159

 Genom att pedagogen intar detta förhållningssätt tror vi även att 

det finns en tanke kring att likväl barnet som den vuxne utmanas och utvecklas genom att visa tillit i 

sociala samspelet, liksom Freja uttalar sig om att man får se vart resan går och att pedagogen där tvingas 

utmana sig själv och vara kreativ i arbetet med barnen. Tack vare detta tycker vi oss se tydliga linjer 

mellan pedagogernas förhållningssätt och samspelets betydelse, oavsett om det är mellan små eller stora 

människor.  

 Några av förskollärarna tog upp reflektion och diskussion tillsammans i arbetslaget och även på 

hela förskolan som en viktig del till inflytande. De menar att man genom reflektion kan synliggöra vilken 

barnsyn och därmed vilket förhållningssätt man har i arbetslaget. Genom att ständigt diskutera och 

reflektera över hur man arbetar lyfter man fram vilka sidor man ser som essentiella i arbetet med barn. 

Tack vare gemensamma reflektioner kan man synliggöra vilka olika perspektiv som finns och vilka 

definitioner man lägger i begrepp som demokrati och inflytande. Under utbildningens gång har vi ständigt 

i olika sammanhang fått höra, lyssna och praktisera hur viktigt ett reflekterande förhållningssätt är i arbetet 

med människor, och i synnerlighet i arbetet med barn. Pratar man inte med varandra i arbetslaget så anser 
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vi att det blir svårt att jobba mot samma mål. När man reflekterar och diskuterar tillsammans så lyfter man 

saker till ”ytan” där man får ta del av varandras tankar och idéer. För att vi ska kunna hjälpa barnet att 

utvecklas med en demokratisk värdegrund krävs det att vi i hela arbetslaget har ett enhetligt bemötande 

gentemot barnen. Om barnen ständigt stöter på olika svar och olika direktiv från pedagogerna blir det svårt 

att skapa tillitsfulla relationer. Under utbildningens gång har vi haft många samtal tillsammans i grupper 

och det har lärt oss att diskussioner är en central del av vårt arbete. I ett arbetslag är det viktigt att man vet 

vad man vill med sin verksamhet, att alla får komma till tals och komma med idéer. Problematiken kring 

att inte diskutera och byta erfarenheter med varandra i arbetslaget är att man heller inte vet var man själv 

eller ens kollegor står. Begreppet inflytande kan tolkas på olika sätt och det är därför viktigt att man får 

diskutera och reflektera över vad man tycker för att kunna jobba mot samma mål.    

              Liksom Rebecka menar att demokrati handlar om samma sak som inflytande fast i ett vidare 

perspektiv, menar vi att för att barnen ska få möjlighet att ha inflytande måste pedagogen behandla barnen 

utefter de demokratiska grunder förskolan bygger på. Genom att pedagogen visar respekt, är lyhörd och 

lyssnar till vad barnen vill och är intresserade av skapas förutsättningar för att barnens inflytande tillåts. 

Ännu en central del i förskollärares synsätt kring barns inflytande kretsade kring att barnen fick påverka 

och göra sina röster hörda. Innebörden av att få göra sin röst hörd förklarades som att barnet skulle känna 

sig trygg i att få säga sin mening, med en förståelse om att ens vilja inte alltid går igenom, men att ens 

åsikter har blivit lyssnad till. Här ser vi en viktig aspekt med inflytande hos barn. Att ha inflytande över 

ens tillvaro handlar om att man ska känna delaktighet. Inte nödvändigtvis att ens åsikter och viljor som 

förs fram tvunget ska följas för att en tillfredsställande känsla ska infinna sig. Vi menar att detta innebär att 

med det inflytande som ges barnet måste barnet få insikt i vilka förhållningsregler och vilket ansvar 

inflytande för med sig.  

 En intressant aspekt som några av förskollärarna lyfter fram är vilket vuxenansvar som 

pedagogerna har gentemot barnen i förskolan. Kanske är detta en följ av att styrdokument innan 

publiceringen av förskolans läroplan 1998 hänvisade till att barnen skulle utvecklas till självständiga 

individer genom att själva erfara och söka ny kunskap, vilket gav dem fria tyglar och mer ansvar i 

verksamheten. Såsom vi beskrev inflytande ovan, menar vi att de vuxna i förskolan måste våga ta på sig ett 

ansvar för barnen. Att ge barnen inflytande över sin vardag behöver nödvändigtvis inte innebära att vuxna 

förhåller sig passiva och låter barnen styra över allt. Istället måste pedagogerna förstå sin roll som en 

tillitsfull vuxen som kan hjälpa och guida barnen i deras utveckling. Det är upp till oss vuxna att se till att 

barnen skapar ett intresse för att vilja utvecklas och söka nya kunskaper, för att utveckla en egen identitet 

och ett självförtroende som lockar till inflytande.  

  

7.1:2 Förskollärares tankar kring att tillvara ta små barns inflytande 
Som resultatet visar beskriver flera av förskollärarna hur en avgörande del för att ta tillvara på små barns 

inflytande handlar om att följa barnens intresse. De menar att genom att observera barnen kan de se vad 

barnen är intresserade av och på så sätt utveckla hur stor plats detta intresse får ta i verksamheten. De tog 
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även upp vikten av att tolka vad de små barnen ger uttryck för då inflytande inte handlar om att barnen 

ska behöva säga eller visa vad de vill ha inflytande över, utan där det är upp till varje pedagog att tolka 

detta. Vi anser också att det är viktigt att pedagogerna följer barnens intresse då detta är vad verksamheten 

ska bygga på. Genom att observera barnen tror vi att det blir lättare att se barnens intressen då man får 

möjlighet att även reflektera över deras och sina egna handlingar. Vidare blir observationerna ett sätt att 

kunna tolka vad barnen vill där det är upp till oss pedagoger att vara lyhörda och närvarande.  

 Ännu en punkt som lyfts fram i resultatet kring tillvaratagandet av små barns inflytande handlar 

om att synliggöra detta för barnen själva. Förskollärarna menar att genom att de tillsammans med barnen 

reflekterar över dokumentation kan barnen se vad de har gjort och därmed vad de har haft inflytande över. 

På så sätt menar de att deras inflytande konkretiseras. Att tillsammans med barnen reflektera kring den 

dokumentation som görs tror vi kan hjälpa barnen att utveckla förståelse för deras handlande om 

dokumentationerna har utgått från barnens intressen. Vi ser reflektion tillsammans med barn som en 

nödvändighet för att göra små barns inflytande synligt för dem. Att reflektera tillsammans med små barn 

tror vi kräver ett tålamod från pedagogen då vi har en föreställning om att den vuxne inte helt säkert kan 

veta om barnet har förstått dess inflytande.  På samma sätt som Arnér talar om hur tolkningsperspektivet 

kring vad begreppet inflytande är, ställs till oss vuxna att besvara,
160

 kan vi aldrig riktigt veta hur små barn 

ser på inflytande.  

 Förskollärarna lyfte även fram att det är viktigt att arbeta med inflytande i små barns vardag och 

i de dagliga rutinerna. Som exempel tar förskollärarna upp av- och påklädning och matsituationerna där 

den egna tiden med barnet kan tas tillvara på och där pedagogen därmed får större chans att hinna se vad 

barnet vill och intresserar sig för. Att hinna se varje barn och vad de visar intresse för anser vi att man 

alltid, i alla situationer måste arbeta aktivt med, såväl i rutinsituationer som i projektarbeten. Barnen ska 

inte bara ges inflytande vid speciella tider eller tillfällen beroende på vad pedagogen anser, utan ska ges 

kontinuerligt i vardagen. Att tillvarata barnens inflytande handlar om att barnen ständigt ska ha möjlighet 

att utöva inflytande med oss som vuxna som ska finnas där och uppmuntra dem till det.  

 I förhållande till att observera barnen och fånga upp deras intresse lyfter en förskollärare fram 

hur det handlar om att se vilken utvecklingszon barnen befinner sig i. Detta tolkar vi som att pedagogen 

måste kunna se barnets proximala utvecklingszon, dvs. vad barnet kan själv och vad den kan utveckla 

tillsammans med andra. Vi menar att som blivande förskollärare är viktigt att utgå från barnets proximala 

utvecklingszon vid planeringen av verksamheten. På så sätt intar man en barnsyn där man tror på barnet, 

att barnet kan utvecklas tillsammans med andra och bortser därmed från att barnet genomgår olika faser 

beroende på ålder. Vi anser att det är viktigt att man utgår från individen, att alla barn är olika och att det 

inte handlar om vad den här tvååringen klarar av enbart på grund av han/hon är två år. Det är intressant att 

det i resultatet lyfts fram att man som pedagog bör ha kunskap om de olika utvecklingsfaserna barnen går 
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igenom. Detta tolkar vi som att pedagogen ska veta vilka olika utvecklingsstadier barnen går igenom och 

kunna knyta samman detta till den kognitiva utvecklingsteorin.  

 Alla förskollärare lyfte fram språk och kommunikation som en central del inom inflytande med 

de små barnen. Vi kunde se att de lyfte fram detta i olika delar i inflytande som hinder, möjligheter 

tillvaratagande och uppmuntran av inflytande. Förskollärarna lyfte fram att det är dem som förskollärare 

som måste tolka det barnen vill säga både verbalt och icke verbalt. Även om det ibland kan finnas 

svårigheter med att alla barn inte har ett verbalt språk så är det upp till förskolläraren att försöka se vad 

barnen vill. De belyste även att små barn kommunicerar via kroppen till skillnad från större barn som har 

ett verbalt språk och det är där man måste vara närvarande och lyhörd som pedagog för att kunna se vad 

barnen vill. Med tanke på att förskollärarna lade stor vikt vid detta så tycker vi att man inte kan bortse från 

detta när man jobba med inflytande med de mindre barnen, då kommunikation är en så central del av 

inflytande. Det är viktigt att man som pedagog vet hur man ska förhålla sig till de mindre barnen, att det 

handlar om att vara öppen och lyhörd för barnens intentioner.  

 

7.1:3 Möjligheter och hinder förskollärare ser med små barns inflytande  
I vår studie kunde vi se att förskollärarna lyfter fram förhållningssättet hos dem själva som både en 

möjlighet och ett hinder i förhållande till inflytande. Att det sitter hos en själv som förskollärare att ha ett 

öppet sinne, att det är bara du som förskollärare som kan sätta gränser för dig själv. Det är viktigt att man 

är öppen gentemot barnen och även har ett tillåtande klimat för dem. Rut lyfter fram att det förhållningssätt 

som förskollärare har grundar sig i vilken människosyn som man har. Vår tolkning av detta är att hur man 

förhåller sig till barnen kan både bli ett hinder för att barnen ska få inflytande och även en möjlighet.  

 Ett av de hinder som några av förskollärarna tar upp är organisatoriska hinder där de nämner 

pengar, storleken på barngruppen, personalbrist, miljön och tiden. Det vi har tagit fasta på inom detta är att 

de tar upp tid och pengar som ett hinder för att ge barnen inflytande. Inom tiden så tar de upp att man inte 

får tid till att vara med barnen för att det är så mycket annat som ska göras utan för barngruppen, inräknat i 

detta blir även storleken på barngruppen och personalbrist. Med stora barngrupper får man kanske inte tid 

att vara med alla barn som förskollärarna hade önskat och har man inte tillräckligt med personal så blir det 

en större belastning på de pedagoger som jobbar. Vi kan förstå att tiden likväl pengar kan vara ett hinder 

för att ge barnen inflytande, men samtidigt så handlar det även här om ett förhållningsätt, då ett 

förhållningsätt till den verksamhet som man jobbar i. Vi anser att om pedagoger lägger för stort fokus vid 

det som är jobbigt och som kan störa den dagliga verksamheten så ser man självklart fler hinder, istället för 

att se möjligheterna och inte lägga för stor vikt vid det som inte fungerar. En av förskollärarna i studien tar 

upp att många skyller på organisatoriska hinder men att hon inte riktigt kan se vad det har med inflytande 

att göra. Vi känner också att vi inte riktigt kan se vad det egentligen har med inflytande att göra då vi anser 

att med ett öppet förhållningsätt behöver man inte lägga så stor vikt vid det som är svårt vilket underlättar i 

den dagliga verksamheten.  

 En av förskollärarna lyfter fram att hon kan se en större skillnad i hur man jobbar med barns 
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inflytande i dag än vad man gjorde förut. Hon lyfter fram att förr jobbade man mer efter strikta planeringar 

då hela terminen var planerad långt i förväg. Vi tycker att det är intressant att hon har reflekterat över detta, 

att hon kan se större skillnad mellan hur man ser på inflytande idag och hur man såg på det förr. Utifrån 

det vi har läst i den litteratur som vi har använt oss av i studien och även det vi har fått ta del av i andra 

kurser i utbildningen så kan vi se att det är viktigt att man i arbetet med inflytande utgår från barnen och 

inte att vi som förskollärare ska bestämma allt som ska göras under en termin. Vi kan också se en skillnad i 

den nya läroplanen där det har blivit större fokus på just inflytande i förskolan och att vi som blivande 

förskollärare har ett större ansvar när det handlar om detta. Vi anser även att det är viktigt att vara 

medveten om att förskolan inte alltid har haft samma syn på inflytande som den har i dag. Det är viktigt att 

veta vad som ligger till grund för hur man jobbar idag med inflytande.  

 En intressant punkt som har belysts i resultatet är hur flera av förskollärarna menade att 

innemiljön har betydelse för om små barn har möjlighet till inflytande eller ej. Här uttrycker de att genom 

att pedagogerna ser barnen, vad barnen vill och vilka intressen de visar, kan de också tillrättalägga 

innemiljön utefter vad barnen finner intressant just nu. På så sätt är barnen med och påverkar hur 

innemiljön ser ut utan att för den delen med ord uttrycka hur de vill att t ex. möblemanget ska se ut. Vi 

anser att för att förskolan verkligen ska leva upp till målet utifrån läroplanen, att följa barnens behov och 

intresse i utformningen av miljön och planeringen av verksamheten
161

 är det upp till pedagogerna att tolka 

vad barnen skulle kunna tänkas vilja gå vidare med och på så sätt möjliggöra tillfällen för inflytande. De 

hinder som kan uppstå skapas i så fall av att pedagogerna inte tar tillvara på de tillfällen och på de punkter 

i verksamheten där barnen faktiskt kan få mer inflytande, utan begränsar sig i sitt tänkande kring 

exempelvis att barns inflytande enbart handlar om barnråd eller valtaganden. Att möjliggöra barns 

inflytande handlar om att kunna se barnens omgivning och alla situationer barnen befinner sig i som 

tänkbara tillfällen att tillgodose barns inflytande på.  

 

7.2 Metoddiskussion 

På grund av tidsramar för studien har vi valt att enbart hålla oss till intervjuer av förskollärare och därmed 

lyfta fram deras syn och tankar kring barns inflytande i förskolan. Därmed har vi valt att bortse från hur 

förskollärarna praktiskt arbetar med detta i verksamheten. En undersökning av detta hade inneburit att 

även observationer av verksamheten hade behövts göras för att styrka intervjuerna. Där hade tidsramarna 

förhindrat en kvalitativ studie då vi enbart hade hunnit med ett fåtal observationer vilket i sin tur hade gjort 

empirin lösryckt ur sitt sammanhang. Även fast studiens fokus var att belysa tankarna som förskollärarna 

har kring inflytande, fick vi ur intervjuerna svar på hur förskollärarna gör i praktiken kring inflytande. 

Detta kan dels beror på de frågor som vi ställde men också på grund av att förskollärarna lättare kunde 

relatera till frågorna genom att även berätta hur de jobbar. Man kan även fråga sig om vi kanske skulle ha 

stoppat dem och försöka styra in dem igen på deras tankar kring detta. Men genom att analysera vad 
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förskollärarna sa i intervjuerna så kunde vi lyfta fram det vi tyckte var relevant för studien även om det 

kom upp saker som för oss kanske inte var lika relevant.  

Vi hade förberett ganska många frågor innan intervjuerna. Tanken med det var inte att vi skulle 

använda oss av alla, utan mer som ett stöd för oss själva. Detta för att man innan inte kunde veta hur 

intervjun skulle gå, hur mycket dem vi skulle intervjuade skulle berätta. De intervjuade fick inte ta del av 

frågorna innan intervjutillfället, detta för att vi ville ha så ärliga och spontana svar som möjligt vilket vi 

även tror att vi fick. Det bör även förtydligas att det för oss var en viktig aspekt att ingen av de intervjuade 

skulle uppleva att vi försökte ”sätta dit” någon. Som stöd inför intervjuerna valde vi att använda oss av 

många frågor vilket ledde till att alla frågor inte ställdes vid alla intervjuer. Ett urval frågor ställdes till alla 

förskollärare. Dessa var de frågor vi ansåg var mest relevanta för studien, vilka vi innan intervjuerna 

bestämt skulle ställas till samtliga. Man kan här fråga sig om vi kanske enbart skulle ha haft med dessa 

frågor och inte de övriga när de ändå inte ställdes till alla i studien. Däremot anser vi att de övriga frågorna 

gav förskollärarna chansen att utveckla vad de redan hade sagt, förtydliga vad de redan tagit upp men även 

att uttrycka nya saker. Detta gav oss även ett relevant material att sedan jobba vidare med. Vi har även 

reflekterat över att några av frågorna gav likadana svar från förskollärarna. Kanske detta berodde på att 

frågorna var otydliga, eller att frågorna ar för lika varandra.   

Även om vi gick in med inställningen att vi skulle göra så lika intervjuer som möjligt, så har vi 

nu i efter hand insett att det inte blev så. Detta på grund av att varje intervju är unik i sig och det går inte 

att få exakt likadana intervjuer. Vi tycker att det varit bra att vi båda två deltagit vid nästan alla intervjuer 

då vi har kunnat stötta varandra samt att vi båda har fått erfarenheter från i stort sett alla intervjuer. Detta 

har hjälpt oss när vi har skrivit vårt resultat.  

 

7.3 Slutdiskussion 

Som tidigare nämnts så valde vi att skriva om små barns inflytande för att våra tidigare erfarenheter har 

väckt ett intresse kring arbetet med barns inflytande i förskolan i olika åldrar. Något som vi ser som ett 

aktuellt ämne inom likväl styrdokument som inom uppfostringsförhållanden i dagsläget. Detta ledde till att 

vi valde att studera förskollärares syn på små barns inflytande.  

När vi startade upp denna studie så hade vi vissa föreställningar kring detta ämne. Utifrån detta 

så byggde vi vår litteraturgenomgång. Våra föreställningar innan studien var att vi trodde att förskollärarna 

skulle se demokrati och inflytande som två olika delar. Men resultatet visar att de har belyst nästan samma 

sak i de olika begreppen. Vi anser att det är svårt att skilja dem åt då inflytande och demokrati går in i 

varandra. Inflytande hänger oupplösligt samman med demokrati där det ingår som en central beståndsdel 

som inte går att förbises.  

Våra föreställningar om vad som kunde påverka pedagogers tankar kring små barns inflytande i 

förskolan rörde sig kring pedagogers förhållningssätt och barnsyn, syn på styrdokumenten och hur 

pedagoger såg på hur små barns inflytande kommer till uttryck. D.v.s. på vilket sätt små barns inflytande 
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visade sig i förskolan. Här ansåg vi att beroende på vilken barnsyn pedagogen har påverkar det vilket 

förhållningssätt och bemötande den har gentemot de små barnen och därmed på vilket sätt pedagogen 

skapar möjligheter för barnen att få inflytande. Detta är anledningen till att vi valde att skriva om barnsyn i 

litteraturgenomgången. Då vi under vår utbildning har sett att barnsynen idag skiljer sig från hur den har 

varit förr, tyckte vi att det var relevant att ha med en historisk tillbakablick av styrdokumenten. Vi hade 

även en föreställning om att språk och kommunikation skulle vara en central del av små barns inflytande 

vilket även blev tydligt i studien.  

Vi hade förväntat oss att förskollärarna i studien skulle jämföra de små barnen med de större 

barnen. Detta grundar sig i våra tidigare erfarenheter av inflytande i förskolan där vi till allra största del 

varit i kontakt med att jobba med inflytande tillsammans med större barn. Vi ansåg att inflytande var när 

barnen kunde vara med och bestämma och berätta vad de vill, att det på något sätt skulle vara lättare att 

tydligt se vad de större barnen visade intresse för och sedan jobba vidare med det. Men detta har 

förskollärarna i studien motbevisat. De har tydliga tankar kring små barns inflytande. Detta har fått oss att 

inse att inflytande inte bara handlar om att ett barn ska berätta vad de vill utan att de även via sin kropp 

och i leken kan visa vad de intresserar sig för. Förskollärarna hade ett väldigt öppet förhållningsätt 

gentemot små barns inflytande där de såg det som en självklarhet att små barn ska få så mycket inflytande 

som möjligt. Det är upp till en själv som pedagog att försöka se vad de små barnen ger uttryck för, även 

om de inte kan tala om detta för oss.  

Något som förvånade oss på ett positivt sätt var att två av förskollärarna ansåg sig arbeta väldigt 

bra och aktivt med små barns inflytande. Vi tyckte det var roligt att höra att de som förskollärare vågar 

vara stolta över hur de arbetar med detta då vi sällan har stött på pedagoger varit självsäkra och nöjda över 

detta. För att komma framåt i sitt yrke måste man hela tiden ha en vilja att utvecklas där det gäller att man 

likväl kritiserar som berömmer sig själv i sitt yrke. Däremot kan vi aldrig med säkerhet veta om detta i 

praktiken stämmer med hur de arbetar.  

Vi kommer båda två att börja jobba med större barn inom kort och vi känner att det ska bli roligt 

att få praktisera det vi nu har lärt oss av denna studie. Även om studien har riktat in sig på de yngsta 

barnen känner vi att mycket av detta går att använda i verksamheten med de äldre barnen. Vi kommer ta 

med oss de lärdomar vi har fått genom studien, att det handlar om att ha ett öppet förhållningsätt som 

pedagog och att vara lyhörd för vad barn ger uttryck för, att det är upp till oss att se vad barnen intresserar 

sig för och sedan jobba vidare med det. Även att inflytande ska vara en central del av verksamheten där 

verksamheten ska grunda sig i vad barnen intresserar sig för och att barnen själva ska känna att de blir 

sedda och att deras åsikter har en stor betydelse.  

 

7.4 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne anser vi skulle kunna vara att tillsammans med intervjuer även göra 

observationer som inriktar sig på små barns inflytande. Vi tror att det skulle kunna ge en mer tillförlitlig 

studie att höra vad förskollärarna har för tankar kring små barns inflytande parallellt med att observera hur 
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de praktiserar sin tankar kring detta. En vidare forskning skulle även kunna vara att jämföra de yngre och 

äldre barnen i förskolan, för att se skillnader och likheter. En annan del hade också kunnat vara att göra en 

jämföra specialinriktade förskolor som exempelvis Reggio Emilia- eller Montessoriförskolor mot vanliga 

traditionella förskolor, för att se hur de olika förskolorna jobbar med inflytande.  
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Bilaga 1 

(Fetmarkerade frågor ställdes till samtliga informanter.) 

 

Intervjufrågor  

Inflytande 

1. Namn 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

3. Vilka åldrar arbetar du med? 

4. Vad innebär inflytande för dig?  

5. Hur tänker du kring små barns inflytande? 

6. Hur tänker du kring att ta tillvara på små barns inflytande?  

7. Vilka kunskaper tror du kan ligga till grund för att ge barn ett reellt inflytande?  

8. Vilka möjligheter ser du med att kunna tillvarata små barns inflytande? 

9. Vilka hinder ser du med att kunna tillvarata små barns inflytande? 

10. Vad har du för tankar när det gäller den enskilda individens inflytande? 

- barngruppens inflytande? 

11. Går det att uppmuntra barns initiativ ännu mer? Hur? 

12. Hur tänker du kring att man gör barnens inflytande synligt för dem? 

 

Demokrati 

13. Vad är demokrati för dig? 

14. Läroplanen lyfter fram att det är i förskolan barnen ska få förståelse för vad 

demokrati är, hur ser du på demokrati i förskolan? 

15. Hur tänker du kring att små barn får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter?  

- samtidigt lyssna på andras synpunkter?  

16. Vad anser du är viktigt för att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina 

egna handlingar och för förskolans miljö?  



 

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

Tack för att ni vill medverka i vår studie! 

Vi är två studenter som läser sjunde terminen vid förskollärarprogrammet Umeå Universitet. 

Som en del av den här terminen ska vi skriva ett examensarbete där vi har valt att lägga fokus 

kring barns inflytande. Studiens syfte är att ta reda på vad pedagoger anser om små barns (1-3år) 

inflytande i verksamheten, vilka möjligheter och svårigheter man ser.  

I vår studie kommer vi att intervjua 12 pedagoger och vi hoppas att dessa intervjuer kan 

bandas. Vi kommer även föra anteckningar. Den information som vi får av intervjuerna 

kommer endast att användas i vår rapport. Data kommer att behandlas etiskt korrekt utefter en 

studie som denna vilket betyder att era namn och identiteter inte kommer att avslöjas. Istället 

kommer namn, förskola, och alla inblandade parter att tilldelas fiktiva namn. I slutskedet av 

examensarbetet kommer även all insamlad data att förstöras.  

Er medverkan är naturligtvis frivillig och om ni stöter på hinder eller vill avbryta deltagandet 

går detta själklart att göra när som helst.  

Vår förhoppning är att genomföra intervjuerna i slutet på v. 46 eller under v. 47. Vi ser gärna 

att intervjuerna sker individuellt, om möjligt. Varje intervju kommer att ta ca.20-25 

minuter/pedagog.  

 

Tack på förhand! 

 

Om ni undrar över något är ni välkomna att höra av er till oss: 

Maria Dahlvid  

Tel. 07x- xx xx xxx 

Mail. xxxxxxx@xxxxxx.com 

 

Johanna Hedlund  

Tel. 07x- xx xx xxx 

Mail: xxxxxxx@xxxxxx.com 

 

 

 

 


