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Sammanfattning	  
Jag har undersökt hur pedagoger arbetar med barns inflytande och hur barnen 
upplever sitt eget inflytande, vilket även var undersökningens syfte. 
Frågeställningarna jag utgått från är: Vilka möjligheter och begränsningar finns för  
pedagogers arbete med barns inflytande? Vilken betydelse har regler för barns 
inflytande? Hur upplever barn att de har inflytande på förskolan? Jag har använt mig 
av kvalitativa intervjuer och barnsamtal som metod för insamling av data och 
undersökningen genomfördes på en förskola i Norrland. Undersökningen visar att 
pedagogerna arbetar aktivt med barns inflytande både genom specifika, praktiska 
arbetssätt men även genom förhållningssätt och förmedlande av värderingar och 
synsätt. Undersökningen visar även att barnen upplever att de får vara delaktiga och 
utöva inflytande i verksamheten men samtidigt är barnen överens om att det är de 
vuxna som bestämmer på förskolan. 
 

Nyckelord: Barns perspektiv, demokrati, delaktighet, fallstudie 
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1	  Inledning	  
 
Jag har valt att undersöka hur arbetet med barns inflytande kan se ut på förskolan 
samt hur barnen upplever regler och deras eget inflytande i verksamheten. Genom 
observationer som jag gjort vid olika VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) 
och vikariat på förskolor har jag märkt att det arbetas väldigt olika med barns 
inflytande och att det finns många begränsningar som hindrar arbetet med barns 
inflytande. Alla förskolor har olika förutsättningar (barngrupper, personal, lokaler, 
ekonomiska resurser osv) och därför finner jag det intressant att undersöka hur dessa 
förutsättningar påverkar arbetet med barns inflytande. 
 
Arnér (2009) skriver om barns inflytande och att vi vuxna har en del kvar att lära, dels 
om oss själva och även om hur barn uppfattar våra möten med dem och hur de präglar 
deras liv. Vi vuxna har mycket att lära barnen men man måste samtidigt ställa sig 
frågan: har barn något att lära oss vuxna? Och hur ska vi kunna ta tillvara det som 
barn har att visa och lära oss? Författaren menar att barnen måste få komma till tals 
och visa oss sina vägar som vi inte ser utan deras hjälp. Det handlar om att ge barnen 
inflytande i den vardag där de befinner sig tillsammans med oss vuxna. 
 
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev. 2010), ska varje barn ges möjlighet att 
bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Att barnen 
får inflytande över sin vardag och en chans att påverka sin situation är därför något 
som varje förskola ska sträva efter att uppnå. Inflytande behöver nödvändigtvis inte 
handla om att barnen ska bestämma så mycket som möjligt utan snarare få 
möjligheter att uttrycka sina åsikter och få sin röst hörd samt att de bemöts med 
respekt och förståelse från pedagogerna och de andra barnen. 
 
En dag på förskolan följs av rutiner som utgör en trygghet och struktur för barnen. 
Det finns även ett antal regler på förskolan och de i sin tur har alla olika syften. 
Många regler finns för att barnen ska kunna känna sig trygga och dessa regler utgår 
från normer och värderingar som finns i samhället. En regel som kan vara 
underförstådd och som (förhoppningsvis) finns på alla förskolor är att man inte får slå 
någon annan eller behandla någon annan person illa. Den typen av regler finns för att 
barnen ska kunna känna sig trygga, de kan representera pedagogers eller samhällets 
värderingar och normer och reglerna utgör även ramar för hur barnen ska förhålla sig 
och bete sig mot varandra och deras omgivning.  
 
Sen finns det även regler som kan ha andra syften än det som nämnts ovan. Regler 
som begränsar barnen i deras vardag på olika sätt. Ett exempel kan vara att det där 
hopprepet får man bara hoppa med, ni får inte binda fast varandra eller använda som 
ett hund-koppel. Ett annat exempel kan vara att barnen inte får leka i vissa rum 
speciella tider på dagen eller att de måste leka inomhus på förmiddagen. Det här är 
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regler som kan ha bestämts av olika skäl. Det kan vara praktiska skäl, för att 
upprätthålla ordning och förhindra kaos eller för att det förenklar pedagogernas arbete 
med barnen och det blir lättare att ”hålla koll”. Läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev. 
2010) säger att verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
 
Varför är arbetet med barns inflytande viktigt? Vi lever i ett demokratiskt samhälle 
och i förskolans läroplan i det första kapitlet under ”Grundläggande värden” kan man 
läsa: 
 

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på (…) 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.”(Skolverket 2010, s. 4) 

 
Barnen ska vara medverkande i demokratiska processer på förskolan, bli medvetna 
om rättigheter och skyldigheter samt få en chans att påverka sin egen situation och 
vardag. Därför är arbetet med barns inflytande viktigt och mitt syfte med den här 
undersökningen är att ta reda på hur arbetet med barns inflytande kan se ut på en 
förskola. 
 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolan arbetar med barns inflytande, vilka 
möjligheter och begränsningar som påverkar arbetet och hur barnen upplever deras 
eget inflytande i verksamheten. 
 
Frågeställningar: 
 

- Vilka möjligheter och begränsningar finns för pedagogers arbete med 
barns inflytande? 

- Vilken betydelse har regler för barns inflytande? 
- Hur upplever barn att de har inflytande på förskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6	  

2	  Litteraturgenomgång	  
 
I denna del redovisas forskning som är relevant för undersökningen. Delen är indelad 
i fyra underrubriker: ”Styrdokument och ramfaktorer”, ”Demokrati”, ”Regler och 
barns perspektiv” och ”Delaktighet och inflytande”. 
 
2.1	  Styrdokument	  och	  ramfaktorer	  
Förskolan har i uppdrag att förmedla grundläggande värden som speglar samhällets 
behov. Lindström & Pennlert (2012) skriver att skolan styrs av samhället och 
verksamheten regleras genom demokratiska politiska beslut. Skollag, läroplaner och 
andra styrdokument är politiska dokument som förskolan måste förhålla sig till. 
Förskolan blir en mötesplats mellan pedagoger och barn och mötet sker under givna 
förutsättningar som påverkar verksamheten. Författarna menar att ramfaktorer är 
något läraren måste tolka och analysera för att få insikt i vilket arbete som är möjligt 
att genomföra och vad som är rimligt att förvänta sig i förskoleverksamheten. Tid, 
personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, förskolans ledning och 
organisation, närsamhälle, kulturer och föräldrar är alla ramfaktorer som lärare måste 
förhålla sig till i arbetet på förskolan.  
 
I förskolans läroplan Lpfö98 (rev. 2010) står det att förskolan ska komplettera 
hemmet och att vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 
Det står även att ”föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 
vara med och påverka verksamheten i förskolan.” 
 
2.2	  Demokrati	  
Enligt ”Svenska akademiens ordlista” betyder ordet demokrati folkvälde. I förskolans 
läroplan Lpfö98 (rev. 2010) står det att barnens förståelse för vad demokrati innebär 
ska grundläggas och att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten. Erwin & Kipness (1997) skriver om hur ”well-meaning professionals” 
ofta tar beslut åt barnen utan att barnen själva får möjligheten att aktivt delta i 
beslutstagandet. Författarna menar att det otursamt nog kan få barnen att känna att 
deras vilja inte är viktig och att de inte är kapabla till att göra egna val. De vuxna är 
viktiga som förebilder eftersom deras förhållningssätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
I förskolans läroplan Lpfö98 (rev. 2010) står det under ”Grundläggande värden” att 
förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan har en viktig uppgift att förmedla 
kunskaper och värden till barnen och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Förskolan har även i uppgift att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Arnér (2009) skriver att fostran och utbildning är en nödvändig 
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väg för att skapa ett demokratiskt samhälle. Författaren menar att det krävs en 
kontinuerlig utbildning och hänvisar till John Dewey (1916/1999) som poängterar att 
utbildningen bör starta med de yngre barnen. Det är viktigt att skapa en miljö i barns 
dagliga liv i förskola och skola så att barnen uppfattar att de har betydelse och ges 
inflytande. 
 
Pedagogernas förhållningssätt blir viktigt. Eftersom barnet växer upp och kommer att 
delta i ett demokratiskt samhälle är det för barnets bästa att de lär sig om vad 
demokrati handlar om. Johansson (2003) menar att ibland kan pedagoger utgå ifrån att 
barn för sin egen skull behöver vara med om, öva eller lära sig vissa saker, även om 
barnen visar att de inte alls har samma inställning till detta som vuxna.  
 
2.3	  Regler	  och	  barns	  perspektiv	  
I förskolan finns många regler och ramar som tillåter vissa typer av beteenden. Det 
kan handla om hur man behandlar andra människor och miljön runt omkring och 
reglerna finns ofta till för att det ska bli en trivsam tillvaro för de som befinner sig på 
förskolan. Arnér (2009) menar att de vuxna vill att barnen ska ha det bra och trivas 
med sin tillvaro och att lärare många gånger uttrycker det självklart att barnen ska 
bemötas på ett sådant sätt att de mår bra och vill vara på förskolan. När man frågar 
barnen om deras syn på livet i förskolan blir bilden mångsidig. När barnen pratar om 
regler handlar det om saker som de inte får göra eller som är förbjudet. Författaren 
skriver att i mötet med barn utmanas den vuxna och det ställs krav på kunskap och 
flexibilitet. Om barn får ansvara för något ger det en möjlighet till frihet, 
självständighet och självbestämmande för individen.  
 
Pramling-Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) pratar om barnperspektiv och hur 
ett barnperspektiv uppstår genom att den vuxne anstränger sig för att anpassa sig, 
känna och förstå vad han eller hon förmodar är barnets upplevelse av en situation. 
Författarna skriver att barn har en häpnadsväckande förmåga att tolka vad de upplever 
på så sätt som inte nödvändigtvis stämmer överens med vuxna. Ett barnperspektiv är 
inte detsamma som ett barns perspektiv eftersom den vuxnes tolkning alltid finns med 
i ett barnperspektiv. 
 
Att låta barns perspektiv komma till uttryck genom att kompromissa är ett sätt att gå 
barn till mötes. Johansson (2003) menar att man strävar efter att möta barnet på dess 
egna villkor, att man försöker få en insikt i barns upplevelser, och på så vis förhåller 
pedagogerna sig till barns intentioner och uttryck. 
 
2.4	  Delaktighet	  och	  barns	  inflytande	  
I förskolan ska barnen få möjligheten att utöva inflytande och vara delaktiga i olika 
beslutsfattanden. I förskolans läroplan Lpfö98 (rev. 2010) står det bland annat att 
förskollärare ska ansvara för att barnen får ett reellt inflytande på både arbetssätt och 
innehåll i verksamheten. I skollagen under ”Inflytande och samråd” står det även att 
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barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och att informationen och 
formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Det är pedagogerna som tolkar och praktiserar styrdokumenten som finns 
inom förskolan. 
 
Johannesen & Sandvik (2009) menar att det är viktigt att ha ett reflekterat och 
nyanserat förhållande både till begreppens (inflytande och delaktighet) innehåll och 
till förskolans praktik. Det krävs en öppenhet för förändring, något som inte ensidigt 
måste tolkas i riktning av att kasta alla traditioner överbord. Det viktiga menar 
författarna är att se på det vi gör i förskolan med kritiska ögon. De fortsätter med att 
delaktighet och inflytande är en etisk praxis som handlar om mer än val och 
majoritetsbeslut. Delaktighet och inflytande handlar inte om en individs rätt som kan 
stå i motsättning till en annan individs rätt utan det handlar om hur människor 
samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap. Barnet är deltagande 
i förskolans verksamhet och i en förskolekontext menar författarna att barnen har rätt 
till att bli hörda på samma sätt som andra deltagare.  
 

”Man kan också förstå deltagande som att barns deltagande uteslutande sker på de vuxnas 
villkor, med andra ord att barnen får lov att delta men att deras deltagande inte 
nödvändigtvis påverkar vare sig innehåll eller relationer i förskolan. Enligt vår uppfattning 
indikerar orden delaktighet och inflytande att barns deltagande inte ska stanna vid att 
barnen är närvarande, utan deras uttryck ska också påverka på ett eller annat sätt.” 
Johannessen & Sandvik (2009:31) 

 
Arnér (2009) skriver att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt 
i skolan och förskolans värld. Författaren hävdar att det finns möjligheter att tolka 
begreppen olika beroende på de sammanhang begreppen ingår i. I förskolan finns 
både barn och pedagoger och därför finns det en anledning att försöka förstå och 
iaktta hur begrepp som inflytande och delaktighet kan tolkas och beskrivas av barnen 
själva. Pedagogerna har en tolkning och förståelse av begreppen medan barnen kan ha 
helt egna tolkningar. Författaren menar att barn söker, som vi vuxna, meningsfulla 
handlingar som lärarna kan tillåta eller inte. Bemöts barnen med uppmuntran blir de 
inspirerade och växer med det förtroende de får. Ju öppnare lärare är för att visa barn 
respekt och intressera sig för deras initiativ, desto mer utvecklar barnen sin lek och 
sina aktiviteter. 
 
Arnér (2009) väljer att använda begreppet inflytande och tolkar det som att barn ska 
ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Lindström & Pennlert 
(2012) pratar om elevinflytande och att det kan vara indirekt genom att läraren tar 
hänsyn till elevernas tankar, förkunskaper och erfarenheter samt att det finns ett direkt 
elevinflytande. I det direkta inflytandet låter läraren elevernas konkreta önskemål, 
intressen och frågor påverka undervisningen. Författarna skriver att få vara med och 
bestämma och känna delaktighet är motiverande för alla människor. 
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Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003) anlägger ett perspektiv på barns inflytande 
och delaktighet där begreppen innebär att barn blir delaktiga i både ord och handling. 
De menar att vuxna försöker tolka barns meningsskapande utifrån deras sätt att 
uttrycka sig och agera och att barn behandlas med samma respekt som vuxna. 
Författarna tar upp barns perspektiv och delaktighet som ömsesidigt beroende av 
varandra. En förutsättning för att vuxna skall kunna göra barn delaktiga är att de har 
förmåga att ta barns perspektiv. 
 

”Vuxna kan lyssna till och tolka barns agerande och barns röster kan föras fram av vuxna, 
men för att barn aktivt ska kunna påverka sin egen situation förutsätts att de är delaktiga 
och att deras agerande tas på allvar. Om vuxna lyckas fånga barns perspektiv och göra 
dem delaktiga så finns möjligheten att barn erfar sig som förstådda och delaktiga. När barn 
erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 
bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 
delaktiga.” Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003:71) 

 
 
2.5	  Sammanfattning	  bakgrund	  
Barns inflytande innefattar många olika begrepp och det finns mycket som påverkar 
pedagogers möjlighet till att arbeta med barns inflytande. Demokrati, regler och 
rättigheter, barns perspektiv och delaktighet är alla begrepp som bör tas i åtanke när 
man talar om barns inflytande samt är det väldigt viktigt hur pedagogen väljer att 
tolka och sedan förmedla begreppen i verksamheten. Samhället och de politiska beslut 
som fattas är något som förskolan måste anpassa sig efter och dessa givna 
förutsättningar bör ses som möjligheter istället för hinder i förskolans verksamhet. 
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3	  Metod	  
I denna del redovisas metoden. Delen är indelad i fem underrubriker: ”Fallstudie 
(case study)”, ”Urval”, ”Miljöbeskrivning”, ”Genomförande” och ”Analys av 
resultat”. 

 
3.1	  Fallstudie	  (case	  study)	  
Undersökningar görs i olika sammanhang, med olika utgångspunkter, fokus och med 
hjälp av olika undersökningsmetoder. Något man kan använda sig av vid en 
undersökning är att göra en fallstudie. Vad som utmärker en fallstudie är att den 
inriktar sig på en enda undersökningsenhet, exempelvis en utvald förskola. Enligt 
Denscombe (1998) fokuserar en fallstudie på en eller några få förekomster av ett 
särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 
förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall. 
Fallstudien inriktar sig på forskarens urval av den bredare grupp som undersöks och 
enligt författaren finns det två viktiga saker att tänka på när man har att göra med 
fallstudier: 
 

”För det första väljs inte fallen slumpmässigt: de väljs med utgångspunkt i kända 
attribut(…) De enheter som väljs ut för experiment eller en storskalig surveyundersökning 
har valts på ett slumpmässigt sätt för att så långt som möjligt försäkra sig om att de inte 
representerar någon specifik faktor som sammanhänger med den studerade variabeln – när 
det gäller fallstudier är situationen den rakt motsatta. För det andra måste det kriterium 
som används för att välja ut fall vara explicit och befogat som en väsentlig del av 
metodologin. Inledningsvis medför detta att man identifierar fallets huvudsakliga 
kännetecken och skaffar fram relevant information om detta kännetecken.” Denscombe 
(1998:63) 

 
 
En fallstudies resultat kan ses som unika eftersom de redogör för just det specifika 
fallet som undersöktes. Det kan därför vara svårt att generalisera och dra slutsatser för 
hur det egentligen ser ut på andra liknande platser som där undersökningen 
genomfördes. Även om det enskilda fallet är unikt i vissa avseenden så är det också 
ett exempel som ingår i en bredare kategori. Författaren menar att om studien 
exempelvis baseras på en liten förskola måste skolan betraktas som en bland andra 
små lågstadieskolor, den är av en viss typ. Min undersökning utmärks som en typ av 
fallstudie eftersom att utgångspunkten inriktar sig på en enda undersökningsenhet, det 
vill säga den utvalda förskolan jag gjorde min undersökning på. Denscombe (1998) 
menar att med fallstudie som tillvägagångssätt kan man undersöka på djupet och 
studera saker i detalj. Författaren menar att det finns möjligheter att upptäcka saker 
som kanske inte skulle blivit synliga vid en mer ytlig undersökning. 
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3.2	  Urval 
För att välja förskola att göra min undersökning började jag med att skicka ut ett mail 
till en bekant förskola där jag vet att de jobbar med barns inflytande. På förskolans 
hemsida beskrivs bland annat att pedagogerna möter barnen med ett demokratiskt 
förhållningssätt och delaktighet vilket är relevant för undersökningen och att. Utifrån 
mina frågeställningar och det som jag ville undersöka var förskolan lämpad för 
undersökningen och genomförandet av en fallstudie.  
Efter att ha väntat ett par dagar på ett svar ringde jag sedan dit och då fick jag 
tillåtelse att komma och göra undersökningen. Jag hade redan inriktat mig på barn 
mellan fyra och fem år och därför blev det självklart att jag skulle hålla mig på 
avdelningen med de äldsta barnen. Pedagogerna hjälpte mig att välja ut barn som 
skulle delta i barnsamtalen och det blev åtta stycken, fyra pojkar och fyra flickor. De 
som valdes ut höll sig inom mina ålderskriterier och tänktes kunna besvara mina 
frågor. De två pedagogerna som intervjuades var kvinnor och båda utbildade 
förskollärare. 
 
3.3	  Miljöbeskrivning 
Förskolan var Reggio-Emilia inspirerad och ligger i en stor kommun i Norrland. Den 
består av tre avdelningar som är åldersindelade. Första avdelningen består av 16 barn 
mellan 1-2 år, den andra har 18 barn mellan 3-4 år och den sista består av 22 barn 
mellan 4-5 år. På avdelningen med de äldsta barnen arbetar två stycken förskollärare 
och en barnskötare. Det var på den avdelningen jag gjorde min undersökning. 
 
3.4	  Genomförande 
Jag gjorde min undersökning på en Reggio-Emilia inspirerad förskola. Där gjorde jag 
fyra barnsamtal med åtta stycken barn och intervjuade två pedagoger. Innan jag 
genomförde intervjuerna spenderade jag några timmar i barngruppen för att lära 
känna barnen samt hinna göra lite iakttagelser och observationer. Doverborg & 
Pramling-Samuelsson (2003) skriver att i en intervjusituation är det inte endast 
frågorna och deras formulering som är av betydelse för vad man får ut av intervjun. 
Precis lika stor betydelse har den kontakt man kan skapa med barnet, eftersom man 
utan barnets vilja att samarbeta inte får veta något. 
 
Efter att ha lärt känna barnen lite bättre och när föräldrarna skrivit under och gett 
barnen samtycke började jag genomföra barnsamtalen. Alla barn som blev tillfrågade 
ville delta och alla barn genomförde hela samtalet. Barnen fick sitta två och två under 
samtalen för att samtalen skulle bli mer avslappnade och för att känna tryggheten av 
en kompis närvarande. Samtalen blev mellan 8-15 minuter. Jag valde att sitta 
tillsammans med barnen i ett avskilt rum där de fick lugn och ro att koncentrera sig på 
mina frågor.  
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När alla barnsamtal var genomförda började jag intervjua pedagogerna. Två av 
pedagogerna kunde träffas och prata på förskolan. Jag skickade ut en del frågor som 
var viktiga att pedagogerna fick läsa igenom innan intervjutillfället så att de fick 
förbereda sig. Genom att barnsamtalen och intervjuerna gjordes på förskolan kunde 
jag få ut mer av samtalen. Arbetssättet gav mig chansen att ställa följdfrågor, be 
samtalsparten att förklara vidare och be dem utveckla sina svar.  
 
Doverborg & Pramling-Samuelsson (2003) skriver att när man intervjuar eller 
samtalar med barn kan man använda sig av olika tekniker. Man kan ha förberett 
frågor, formuleringar och tidpunkt för ett barnsamtal eller en intervju men det är 
andra aspekter som kan påverka resultatet. Författarna pratar om praktiska 
arrangemang. Det är viktigt att ha valt ut en lugn plats för intervjutillfället, där barnen 
kan sitta i lugn och ro utan att bli störda. Sedan att man har en bandspelare eller någon 
annan form av ljudinspelning så att man kan spela in samtalet. För att ha möjlighet att 
skapa och upprätthålla kontakt samt vidmakthålla ett intresse under samtalet måste 
man sitta mitt emot varandra så att det finns möjlighet att hålla ögonkontakt. 
 
3.5	  Intervjumetod 
Jag använde mig av metoden kvalitativ intervju som enligt Johansson & Svedner 
(2010) har syftet att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. 
Den kvalitativa intervjun ger ofta intressanta resultat om barnets attityder, 
förkunskaper, intressen, värderingar samt lärarens syn på barn, förhållningssätt, 
målsättningar och planering.  
Författarna hävdar att om man inte lyssnar på och försöker förstå vad den intervjuade 
säger samt att man enbart fokuserar på att i tur och ordning ställa sina i förväg 
bestämda frågor kan den kvalitativa intervjun glida över till att bli i en strukturerad 
intervju eller en muntligt genomförd enkät.  
 
Johansson & Svedner (2010) skriver också att eftersom t ex pauseringar, tonfall och 
avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, brukar man ofta spela 
in dessa intervjuer på band för att sedan skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa 
delar. Under barnsamtalen och vid intervjuerna spelade jag in samtalen med hjälp av 
iPad.  Jag valde att spela in med ljud av praktiska skäl men också för att kunna få med 
och tolka tonfall och pauseringar som uppstod i samtalen samt för att kunna lyssna på 
samtalen flera gånger. 
	  
3.6	  Analys	  av	  resultat 
Jag har bearbetat och analyserat det insamlade materialet genom att göra en 
innehållsanalys. Alexanderssons (1994) metod av bearbetning av data beskrivs i fyra 
faser som jag har följt: Att bekanta sig med materialet, att urskilja likheter och 
skillnader, att kategorisera och att studera strukturerna i ett kategorisystem. 
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Efter att alla samtal och intervjuer var genomförda transkriberades hela intervjuerna 
fullständigt. Jag lyssnade igenom alla intervjuer ett flertal gånger och sorterade ut de 
viktigaste svaren och resultaten i förhållande till mina frågeställningar och resultaten 
delades då in i kategorier. Därefter letade jag efter likheter, skillnader och eventuella 
motsägelser i de olika svaren jag fått. Jag var även noggrann med att skriva ner mina 
olika följdfrågor som inte var förberedda inför samtalen. Dessa följdfrågor ledde till 
en del svar som visade sig relevanta för undersökningen.  
 
Barnens och pedagogernas uppfattning skiljer sig i vissa anseenden kring begreppen 
delaktighet och inflytande. Tillfällen då barnen har möjlighet att göra olika val är det 
på förhand bestämt av pedagogerna vilka val som finns att välja mellan och barnen 
uttrycker att de ibland inte får göra det som de själva vill när pedagogerna planerat en 
aktivitet. 
 

• Pedagogerna menar att barns perspektiv är centralt i arbetet med barns 
inflytande och delaktighet. 

• Barnen upplever att de vuxna är de som bestämmer på förskolan. 
• Barnens inflytande är begränsat utifrån de val vuxna låter barnen göra. 
• Barnens tolkning och uppfattning av inflytande och delaktighet stämmer inte 

alltid överens med de vuxnas. 
• Pedagogernas värderingar och barnsyn har koppling till de regler som finns på 

förskolan, barnen uppfattar inte att de fått vara delaktiga kring dessa regler. 
 
 
3.7	  Etiskt	  förhållningssätt	  
I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
När jag kom till förskolan presenterade jag mig för pedagogerna, förklarade lite 
kortfattat om min undersökning och hur jag hade tänkt genomföra min datainsamling. 
De första två dagarna tillbringade jag några timmar med att vara med barnen för att 
lära känna dem och för att de skulle få lära känna mig. Eftersom barnen inte var 
myndiga ska målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka (Johansson 
& Svedner, 2010). Jag lämnade ut brev på barnens hyllor som föräldrar och 
vårdnadshavare fick skriva under för att lämna samtycke kring barnets medverkan i 
undersökningen. Där informerade jag om vad min undersökning handlade om och att 
jag förhåller mig till Vetenskapsrådet forskningsetiska regler och principer. 
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4	  Resultat	  
För att det ska bli enklare för läsaren att följa texten och innehållet redovisas resultatet 
under fyra underrubriker: Barnens val, Begränsningar och möjligheter, Reglers 
betydelse för barns inflytande och Barnens upplevelse av eget inflytande. 
Pedagogerna som intervjuas hålls anonyma men har tilldelats namnen Josefin och 
Sara. Barnen nämns inte med några namn över huvud taget. 
 
4.1	  Barnens	  val 
För att det ska bli enklare att förstå framöver i texten väljer jag att förklara ett 
arbetssätt som avdelningen arbetar med i förhållande till barns inflytande som de 
kallar ”barnens val”. Pedagogerna lägger stor vikt vid att arbeta med inflytande, 
demokrati och delaktighet och barnens val är ett arbetssätt som ger goda 
förutsättningar att låta barnen fatta egna beslut på ett demokratiskt sätt och utöva 
inflytande och delaktighet. Som barnen beskriver det får de under samlingen 
möjligheten att göra val om vad de vill göra efter lunch. Det handlar om olika 
sysselsättningar eller i vilka rum på förskolan de kan leka i. När jag frågar barnen om 
deras möjlighet att bestämma på förskolan nämns det i hälften av svaren att barnens 
val är något de får bestämma. Utifrån hur barnen pratar (tonfall etc.) och resonerar 
kring barnens val tolkar jag det som att de tycker det är en positiv del av förskolans 
vardag. Det tas även upp av ett barn att barnens val är något man måste göra: ”Man 
måste välja vad man vill.” 
Josefin, en av pedagogerna som intervjuats, säger att barnens val är ett arbetssätt som 
ger barnen en chans att vara delaktiga och att de även är ett tillfälle för barnen att 
träna på att lyssna på varandra, ta egna beslut och göra individuella val.  
 
 
4.2	  Begränsningar	  och	  möjligheter 
Något som möjliggör arbetet med barns inflytande är bland annat att ha en dialog med 
barnen och även ett engagemang och intresse till barnens önskemål och vad de riktar 
sin nyfikenhet till. Sara, den andra pedagogen som intervjuats, menar att eftersom 
barnen på avdelningen är så pass gamla kan man faktiskt prata med dem. Att fråga 
barnen vad de vill göra och sedan vara närvarande bland barnen för att kunna 
observera och lägga märke till vad barnen leker och visar intresse för. Det kan man 
sedan utveckla vidare tillsammans med barnen och i arbetslaget. Josefin säger att det 
är viktigt att man har just barns inflytande förankrat i sig själv och i arbetslaget och att 
det på så vis uttrycks i arbetssättet. Utifrån de förutsättningar som finns kan 
pedagogerna möjliggöra olika val för barnen som de sedan får välja bland själva. 
Josefin nämner att gruppstorlek och gruppdynamik är något som ger olika 
förutsättningar för hur de kan arbeta med barns inflytande. Hon menar att eftersom 
gruppen är så samspelt och att det uppstår väldigt få konflikter och problem så 
möjliggör det mer tid till att arbeta med barns delaktighet och inflytande. 
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Begränsningar är något som kan göra arbetet med barns inflytande svårt. Speciella 
förutsättningar och specifika situationer gör att barnens delaktighet och inflytande helt 
försvinner. Ett exempel som dök upp i ett av barnsamtalen såg ut såhär: 
 
Intervjuaren: ”Får du alltid göra det som du tycker är roligast?” 
Barn: ”Ibland får man inte det. Ibland kan man inte göra det man vill för att fröken 
har planerat något annat.” 
 
Både Sara och Josefin nämner en gemensam ramfaktor som har en specifik påverkan 
på barns inflytande, nämligen personal. Med begreppet personal menar pedagogerna 
att personalen måste vara samspelt och förmedla samma barnsyn och värderingar. 
Sara nämner att en tydlig och bra organisation hjälper väldigt mycket även om man är 
kort om personal. Sedan finns det tillfällen då det är brist på personal. Det gör att man 
inte hinner med alla barn och man kan inte ge barnen samma frihet till att välja olika 
saker. Josefin menar att även om man är 10 stycken vuxna på 20 barn så är det 
viktigaste att alla i arbetslaget förmedlar samma barnsyn och värderingar till barnen, 
att man är ”på samma sida” 
 
4.3	  Reglers	  betydelse	  för	  barns	  inflytande 
Något som både Sara och Josefin tar upp när jag frågar om vilka regler som finns är 
att de inte har några nedskrivna regler på avdelningen. När de pratar om regler kallar 
Sara det för tysta regler. De arbetar med värderingar och förhållningssätt, hur man ska 
behandla varandra. Med det tillkommer visserligen saker som barnen inte får göra. 
När man frågar barnen om vilka regler som finns svarar de flesta ungefär likadant. 
Man får inte slåss, förstöra saker eller klättra på speciella platser och att man inte får 
vara dum mot varandra. Både Sara och Josefin pratar om värderingar och att de 
förmedlar en barnsyn till barnen. Josefin nämner att det finns vissa saker barnen inte 
får göra av den anledningen att det är farligt. 
 
Värderingar som att alla hjälps åt och tar hand om förskolans miljö är något som 
pedagogerna arbetar med att förmedla till barnen. Alla barnen hjälps åt att städa 
undan på avdelningen.   
 
Barnen som intervjuades uppfattar regler på olika sätt. Flickorna visste vad ordet 
regler betydde medan pojkarna inte visste (där förklarade jag för barnen som inte 
förstod). Något som kom fram var dock att samtliga barn beskrev saker som man inte 
fick göra, bland annat att slåss, förstöra saker och vara dum. En annan sak samtliga 
barn var ense om är att fröknarna bestämmer på förskolan. När jag frågade varför 
svarade barnen bland annat ”för att vi barn inte ska göra fel” eller ”för att de är vuxna 
och vi är barn” och ”för de gör bara det”. Samtidigt beskrev barnen att de också fick 
bestämma vissa saker, bestämma vad de ska leka, bestämma om sina egna känslor och 
hur man mår och vilka val man kan välja på samlingen under barnens val. Slutligen 
när jag frågade barnen om det måste finnas regler svarade sex av åtta barn ja. 
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4.4	  Barnens	  upplevelse	  av	  eget	  inflytande 
Barnen upplever att de får bestämma själva i vissa situationer. Alla barn hävdar att de 
får bestämma vad de ska leka och de får välja fritt under barnens val. En del barn 
nämner i barnsamtalen att man ”får göra när fröknarna säger till” eller att ”man måste 
fråga fröken först”. Det är väldigt tydligt att barnen ser de vuxna som en 
bestämmande auktoritet och att de bestämmer av olika anledningar. Samtidigt fick jag 
väldigt positiv respons från barnen när jag frågade om regler eller bestämmande. Alla 
förutom två barn tycker att det måste finnas regler och att regler är bra och om barnen 
fick vara med och bestämma själva skulle de inte förändra särskilt mycket om vad 
man får eller inte får göra.  
 
Barnens val är ett arbetssätt där barnen får mycket inflytande och de får träna på att 
göra egna val. Barnen uttrycker själva att de får vara med och bestämma, de kallar det 
själva inte för val utan att de bestämmer vad de ska leka eller göra.  
 
Något som jag fann intressant utifrån barnsamtalen är att hälften av barnen inte visste 
var reglerna kom ifrån. Alla barn visste att det fanns saker man inte får göra och de 
upplever själva att de inte varit med och bestämt kring dessa regler. Det nämns ett 
flertal gånger att det är dem vuxna som bestämmer och barnen har själva inte varit 
med och bestämt reglerna. Pedagogerna vill att barnens vistelse på förskolan ska bli 
så bra och trivsam som möjligt och då tillkommer regler som förbjuder barnen att 
göra vissa saker. Dessa regler kan komma att krocka med hur vuxna ser på dem 
gentemot hur barnen ser på dem? För barnen blir det hinder i deras lek och fantasi och 
det framkommer inte om reglerna bestämts utifrån barnens perspektiv. Exempel som 
nämns under barnsamtalen är att barnen inte får vara i vissa rum, klättra på olika 
ställen eller vara ute speciella tidpunkter på dagen. 
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5	  Diskussion	  och	  slutsats	  
Mitt syfte var att undersöka hur förskolan arbetar med barns inflytande och även 
undersöka hur barnen upplever sitt inflytande på förskolan. I den här delen kommer 
jag att diskutera metoden, resultat av intervjuer och samtal. Avslutningsvis följer min 
slutsats av undersökningen och vad jag kan ta med mig i mitt framtida yrke som 
förskollärare. 
 
5.1	  Metoddiskussion 
Metoden jag använde mig av fungerade väldigt bra. Att intervjua och genomföra 
barnsamtal var passande för undersökningen. Den kvalitativa intervjumetoden tillät 
mig att få verklighetstrogna svar och resultat och jag anser att intervjuerna och 
samtalen varit sanningsenliga. Något som hade kunnat komplettera intervjuerna och 
barn-samtalen är observationer eftersom att intervjusvaren hade kunnat jämföras med 
observationerna av verksamheten. Att formulera intervjufrågor var något jag upplevde 
som ganska svårt. Inte just att komma på frågor utan att formulera frågor som skulle 
ge svar på det jag ville veta. I efterhand är jag nöjd med mina intervjuer och samtal. 
Barnen visade intresse och de var alla engagerade i samtalen. Det gick bra att 
genomföra datainsamlingen och det har varit intressant att bearbeta allt insamlat 
material. Det var tidskrävande att bearbeta materialet men samtidigt intressant att få 
lyssna på intervjuerna flera gånger. 
	  
5.2	  Resultatdiskussion 
Min undersökning visade att barns inflytande och delaktighet är något som 
pedagogerna arbetar med dagligen på förskolan. Pedagogerna lägger stor vikt vid att 
arbeta med inflytande, demokrati och barns delaktighet. De gör de både genom att 
förmedla värderingar och en viss barnsyn men även genom arbetssätt och rutiner som 
exempelvis barnens val. Barnens val ser barnen väldigt positivt på och där upplever 
barnen att de själva får vara med och bestämma. Kanske är barnens val ett tillfälle där 
pedagoger kan träna på att släppa kontrollen ännu mer och låta barnen göra alldeles 
egna val? Johannesen & Sandvik (2009) menar att om barns inflytande och 
delaktighet ska tas på allvar så måste pedagogerna våga utmana sig själva. Författarna 
skriver att när vi vågar släppa kontrollen kan vi uppleva och lära oss något både om 
oss själva och om barns vardag i förskolan. 
Jag tänker att det är ett bra sätt att ge barnen inflytande även om det inte är barnen 
själva som helt och hållet bestämmer vad de vill göra. Barnens val har två viktiga 
funktioner. Det är ett arbetssätt som gör att barnen får träna på att fatta olika beslut 
och göra individuella val, de lär sig om beslutsfattande och att ta egna initiativ. 
Barnens val är även ett tillfälle där pedagogerna praktiskt kan arbeta med barns 
inflytande och synliggöra det för barnen. 
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I samtalen med barnen framgår det ett flertal gånger att under barnens val får barnen 
själva bestämma vad de vill göra. Men det fanns samtidigt vissa begränsningar enligt 
barnen och en del barn kom fram till att de faktiskt inte får bestämma helt själva. 
Många barn ville kunna röra sig fritt på förskolan, några exempel som uppstod var att 
hälsa på andra avdelningar och vara ute oftare. Varför barnen inte får göra detta är 
svårt att säga. Det är inget jag försökte få svar på i undersökningen men jag tänker att 
det har med kontroll och regler att göra. Enligt barnen själva är det så för att de vuxna 
har bestämt det. Arnér (2009) skriver att barn kan visa sig vilja prioritera egna 
initiativ och röra sig mellan skiftande miljöer och händelser medan de vuxna i 
förhållande till detta kan uppfatta en rädsla för att tappa kontrollen.  
 
Är barnen delaktiga och på vilket sätt arbetar pedagogerna med att göra barnen 
delaktiga? När man arbetar med så pass gamla barn kan man alltid fråga dem menar 
en av pedagogerna. I Lpfö98 (rev. 2010) står det att barngruppen ska ses som en 
viktig och aktiv del i utveckling och lärande och i intervjuerna framkommer det att 
barnen är delaktiga och deras åsikter och synsätt ses som viktiga. Det är pedagogernas 
förhållningssätt som möjliggör att barnen får vara delaktiga och göra sin röst hörd. 
Nödvändigtvis handlar det inte om att barnen ska få bestämma så mycket som 
möjligt, utan att de vuxna respekterar barnens åsikter och att de får möjligheter att 
vara med och påverka vardagen på förskolan. Utifrån intervjuerna tolkar jag det som 
att pedagogerna har en bra barnsyn och att de har ett bra förhållningssätt till 
inflytande och delaktighet. Dock kan det bli problematiskt att få barnen att förstå vad 
barns inflytande handlar om. Enligt barnsamtalen framkommer det att de vuxna 
bestämmer på förskolan. Barnen får bestämma ibland men det sker oftast på vuxnas 
villkor och de vuxna har alltid en avgörande roll. Men så länge pedagogerna arbetar 
aktivt med barns delaktighet och inflytande och synliggör det i verksamheten får 
barnen möjlighet att uppleva inflytande och delaktighet även fast barnen själva kanske 
inte är medvetna om det.  
 
Om man ska utgå från att barns inflytande ska vara meningsfullt för barnen gäller det 
att förstå vad inflytande betyder för barnen. Enligt Lpfö98 (rev. 2010) ska alla barn få 
ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Det kan tolkas på många 
olika sätt och när jag frågar barnen om inflytande pratar de ofta om bestämmande. 
Inflytande i förskolekontext handlar bland annat om att barnens åsikter och 
synpunkter bemöts med respekt, intresse och engagemang från de vuxna. För att 
barnen ska uppleva inflytande och att det blir på ett meningsfullt sätt menar 
Doverborg & Pramling-Samuelsson (2003) att man som lärare måste reflektera över 
vad man själv tar för givet samt över barnens för-givet-tagande. Vad är meningsfullt 
för barn och vad är inte det? Om inflytande ska bli meningsfullt i det här 
sammanhanget tänker jag att det för givet tagna demokratiska arbetssätt och principer 
som förekommer i förskolan måste synliggöras och djupt förankras i barnen, och att 
barnen får möjligheten att uttrycka sig om vad inflytande, regler, delaktighet, 
bestämmande och demokrati innebär för dem. Vuxnas föreställningar om barns tankar 
och åsikter kan skilja sig helt från vad de faktiskt är.  
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Inflytande och delaktighet kommer alltid att vara något problematiskt i förskolan. Hur 
mycket inflytande ska barnen få? Varför ska barnen ha inflytande och hur påverkar 
mängden av barns inflytande förskolans verksamhet? I Lpfö98 (rev. 2010) står det att 
verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och det 
är upp till pedagogerna att tolka och avgöra hur pass mycket verksamheten ska spegla 
barnens erfarenheter, intressen och behov. Det ska vara trivsamt för alla att vistas på 
förskolan vilket kräver en viss ordning och struktur på verksamhetens upplägg. 
Ramfaktorer ger olika förutsättningar för att tillgodose barns inflytande och det är 
kanske därför barns inflytande alltid kommer att se olika ut beroende på vilken 
förskola man talar om. Det som framgått av undersökningen är att pedagogerna tar 
tillvara på de tillgångar och resurser som finns på förskolan. De reflekterar över 
arbetssätt och tillvägagångssätt utifrån den barngrupp som finns samt personaltäthet. 
En bra ledning och organisation ger bra förutsättningar för arbetet med barns 
inflytande och delaktighet i förskolan. 
 
Barnen upplever att de har inflytande i specifika situationer men de är alla överens om 
att fröknarna bestämmer på förskolan. Något som har förvånat mig är hur barnen ser 
på regler och reglers betydelse. Mina tolkningar av barnsamtalen är att regler inte sågs 
som ett hinder i deras lek eller fantasi utan mer som ramar och riktlinjer i hur man 
behandlar varandra och miljön på förskolan. Visserligen fanns det vissa saker som 
barnen såg som hinder och som de skulle vilja förändra men jag är inte övertygad om 
barnen uppfattar att dessa hinder berodde på specifika regler. Johannesen & Sandvik 
(2009) skriver om vuxnas användning av makt och hur rutiner och behovet av kontroll 
på förskolan kan begränsa barns möjligheter till att röra sig fritt. Sex av åtta barn 
tyckte att regler var nödvändiga och att det är bra att regler finns. Regler behöver 
nödvändigtvis inte vara ett hinder för barns inflytande och det tycker jag den här 
undersökningen styrker om man utgår från barnens perspektiv.  
 
Eftersom jag bara gjort undersökningen på en förskola kan jag inte dra några 
slutsatser om hur arbetet med barns inflytande generellt ser ut inom förskolan. Den 
här undersökningen visar hur pedagogernas arbete med barns inflytande ser ut på just 
denna förskola utifrån de förutsättningar som finns. Självklart ska arbetet anpassas, 
främst beroende på vilka barn som finns, och det är pedagogernas ansvar och 
skyldighet att ge barnen inflytande och delaktighet i verksamheten. Förskolan är unik 
på det sätt att det är olika människor inom varje skild verksamhet och därför kommer 
förmodligen arbetet med barns inflytande se olika ut på varje enskild förskola. 
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5.3	  Avslutande	  reflektioner	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning 
Det som har varit roligast med den här undersökningen är att jag fått träffa och prata 
med barn! Att få dela barns erfarenheter och försöka förstå barns perspektiv är något 
jag alltid kommer värdesätta högt som framtida förskollärare. Sedan har det varit 
väldigt intressant att få undersöka hur arbetet med barns inflytande kan se ut på en 
specifik förskola och det finns mycket som jag kommer ta med mig i min framtida 
yrkesroll. 
 
Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på om pojkar 
respektive flickor upplever barns inflytande olika och i så fall på vilket sätt och vad 
det kan bero på? Ett annat förslag skulle vara att undersöka föräldrars syn på barns 
inflytande i förskolan. Anser föräldrarna att barnen ska ha inflytande och upplever 
föräldrarna att deras barn har inflytande? 
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7	  Bilagor	  
	  
Intervjufrågor	  pedagoger	  
 

 
1. Beskriv hur du arbetar för att ge barnen inflytande över sin vardag på 

förskolan? Varför gör du på det viset? 
 

2. Kan du berätta hur regler uppkommer på förskolan? 
3. Är barnen delaktiga kring bestämmandet av regler? Ja à på vilket sätt? 

Nej à varför inte?  
4. Hur ofta reflekteras och diskuteras det kring arbetet med barns inflytande i 

förhållande till läroplanen inom arbetslaget? à Kan du beskriva din 
tolkning av läroplanen i relation till barns inflytande? 

 
”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.” 
 
”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 
och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till 
den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa.” 
 
”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” 
 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten.” 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

- Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får 
möjlighet att påverka sin situation 

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

- Utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer genom att få 
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

 
5. Hur synliggörs din tolkning av läroplanen i ditt arbetssätt? 
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6. Hur tror du att ramfaktorerna påverkar möjliggörandet för barns inflytande 
på förskolan? Vad kan man göra åt det? Finns det något man kan 
påverka/förändra? 

 
7. Vilken ramfaktor har störst påverkan? Varför? Vad beror det på? 

 
 

- Tid 
- Personal 
- Gruppstorlek 
- Lokaler 
- Ekonomiska resurser 
- Förskolans ledning och organisation 
- Närsamhälle 
- Kulturer 
- Föräldrar 

 
Frågor	  barnsamtal	  
	  

1. Berätta	  vad	  du	  tycker	  är	  roligast	  att	  göra	  på	  förskolan?	  
2. Får	  man	  alltid	  göra	  det	  som	  du	  tycker	  är	  roligast?	  
3. Vad	  får	  man	  göra	  på	  förskolan?	  
4. Hur	  vet	  man	  att	  regler	  finns?	  
5. Finns	  det	  något	  man	  inte	  får	  göra	  på	  förskolan?	  
6. Finns	  det	  något	  man	  måste	  göra	  på	  förskolan?	  
7. Vem	  bestämmer	  reglerna	  på	  förskolan?	  à	  följdfråga:	  Varför	  bestämmer	  

den/dem?	  
8. Finns	  det	  något	  som	  barnen	  får	  bestämma	  på	  förskolan?	  
9. Varför	  finns	  det	  regler?	  
10. Kan	  man	  ibland	  få	  bryta	  mot	  en	  regel?	  
11. Vad	  skulle	  ni	  vilja	  vara	  med	  och	  bestämma?	  
12. Måste	  det	  finnas	  regler?	  

	  
	  
Information	  begreppet	  ramfaktorer	  
	  
Ramfaktorer	  (Undervisning	  i	  teori	  och	  praktik	  s.45-‐49)	  
Många	  givna	  förutsättningar	  påverkar	  både	  lärares	  och	  elevers	  (barnens)	  arbete.	  
Analys	  av	  ramfaktorer	  ger	  läraren	  insikt	  i	  vad	  som	  är	  möjligt	  att	  genomföra	  och	  
vad	  som	  är	  rimligt	  att	  förvänta	  sig	  av	  de	  som	  arbetar	  i	  skolan	  (förskolan).	  
	  
Tid	  –	  Begränsad.	  Hur	  används	  den	  tiden?	  
	  
Personal	  –	  Behövs	  det	  fler	  vuxna?	  Hur	  påverkar	  antalet	  vuxna	  arbetets	  kvalitet?	  
Välutbildad	  och	  engagerad	  personal	  à	  förutsättning	  för	  kvalitet.	  
	  
Gruppstorlek	  –	  Vilken	  betydelse	  har	  gruppen	  och	  gruppstorleken	  för	  arbetet?	  
Antal	  barn	  har	  betydelse	  för	  hur	  mycket	  tid	  pedagogen	  kan	  ägna	  åt	  varje	  barn.	  
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Hur	  påverkar	  gruppstorleken	  arbetsmetoden?	  Betydelse	  för	  att	  skapa	  djupa	  
relationer	  med	  enskilda	  barn	  
	  
Lokaler	  –	  Hur	  utnyttjar	  man	  de	  lokaler	  som	  finns?	  Kan	  pedagoger	  och	  barn	  
påverka	  miljöns	  utformning?	  Hur	  inreds	  och	  ordnas	  miljön	  för	  att	  bli	  
inbjudande?	  
	  
Ekonomiska	  resurser	  –	  Hur	  används	  förskolans	  resurser?	  Till	  vad,	  för	  vilka	  och	  
i	  vilkas	  intresse?	  
	  
Förskolans	  ledning	  och	  organisation	  –	  Beslut	  om	  hur	  man	  använder	  personal	  
och	  lokaler,	  vilka	  verksamhetsområden	  som	  prioriteras,	  vilka	  barngrupperingar	  
som	  görs	  får	  konsekvenser	  för	  hur	  verksamheten	  fungerar	  och	  vilka	  resultat	  den	  
når.	  Varje	  förskola	  måste	  hantera	  interna	  frågor	  om	  makt,	  demokrati,	  ekonomi	  
och	  information	  till	  alla	  anställda.	  Stor	  frihet	  när	  det	  gäller	  anställningar,	  
användning	  av	  olika	  personalkategorier	  och	  hur	  man	  organiserar	  barngrupper.	  
Betydelse	  när	  det	  gäller	  förutsättningar	  för	  arbetet?	  	  
	  
Närsamhälle	  –	  Hur	  speglas	  närsamhället	  i	  verksamheten?	  Hur	  kan	  man	  använda	  
det	  omgivande	  samhället	  som	  en	  resurs	  i	  arbetet?	  
	  
Kulturer	  –	  Olika	  kulturer	  påverkar	  relationer,	  miljön	  och	  arbetet	  i	  förskolan.	  
	  
Föräldrar	  –	  Eftersom	  att	  barnen	  tillbringar	  en	  stor	  del	  av	  sin	  tid	  på	  förskolan	  är	  
det	  naturligt	  att	  föräldrar	  intresserar	  sig	  och	  engagerar	  sig	  i	  vad	  som	  händer	  där.	  
Varierat	  engagemang	  beroende	  på	  egna	  erfarenheter,	  tid,	  ork	  och	  social	  
tillhörighet.	  Föräldrars	  kunskap,	  engagemang	  och	  önskemål	  kan	  vara	  en	  tillgång	  
i	  arbetet.	  Föräldrars	  förväntningar	  på	  förskolan	  och	  förskolans	  förväntningar	  på	  
föräldrar	  bör	  klarläggas.	  
	  
	  
Brev	  till	  vårdnadshavare	  
	  
Till	  vårdnadshavare	  för	  _____________________________________________________	  
	  
	  
Jag	  heter	  Pontus	  Johansson	  och	  studerar	  till	  förskollärare	  vid	  Umeå	  universitet.	  
	  
Under	  den	  här	  hösten	  kommer	  jag	  att	  skriva	  ett	  examensarbete.	  Det	  kommer	  att	  
handla	  om	  barns	  inflytande	  och	  förskolans	  arbete	  kring	  barns	  inflytande	  samt	  
hur	  barnen	  upplever	  att	  de	  har	  inflytande.	  Jag	  kommer	  använda	  mig	  av	  metoden	  
att	  intervjua	  pedagoger	  och	  göra	  ett	  antal	  barnsamtal.	  För	  att	  få	  möjlighet	  att	  
intervjua/samtala	  med	  ert	  barn	  behöver	  jag	  få	  samtycke	  av	  er.	  
	  
Jag	  kommer	  använda	  mig	  av	  ljud	  och	  filminspelning	  under	  samtalen.	  Barnen	  
kommer	  naturligtvis	  bli	  tillfrågade	  om	  de	  vill	  delta.	  Barnens	  namn	  och	  förskolans	  
namn	  kommer	  att	  vara	  anonyma	  i	  mitt	  arbete.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  
förstöras	  efter	  arbetets	  slut.	  Jag	  förhåller	  mig	  till	  Vetenskapsrådets	  
forskningsetiska	  regler	  och	  principer.	  Har	  ni	  frågor	  kan	  ni	  kontakta	  mig	  på	  mail!	  
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Med	  vänlig	  hälsning,	  Pontus	  Johansson	  
	  
Kontakt:	  Pontus.Johansson@hotmail.se	  
	  

o Ja,	  jag	  ger	  tillstånd	  för	  mitt	  barn	  att	  delta	  i	  samtal/intervju	  som	  används	  
till	  forskning	  för	  examensarbete.	  

	  
o Nej,	  jag	  ger	  inte	  tillstånd	  till	  mitt	  barn	  att	  delta	  i	  samtal/intervju	  

	  
	  
	  
Vårdnadshavare	  underskrift	   	   	   Vårdnadshavare	  underskrift	  
	  
______________________________________	   	   	   ____________________________________	  
	  
	  


