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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar inflytande i 

dagens förskola. Studien utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt uppfattar förskollärare i 

dagens förskola sitt uppdrag med barns inflytande? Hur resonerar förskollärare och barn om 

möjligheter för barns inflytande i förskolan? Hur resonerar förskollärare och barn om hinder för 

barns inflytande i förskolan? 

 

För att kunna undersöka detta har intervjuer gjorts. Metoden för datainsamlingen är 

samtalsintervju, där sex förskollärare och åtta barn är informanter. Intervjuerna har analyserats 

utifrån George H. Meads teorier om interaktion och Moira Von Wrights teori om det punktuella 

respektive det relationella perspektivet. 

Resultatet visar att förskollärarna anser att barns inflytande har förändrats de senaste 

årtiondena. Förskollärare idag anser sig ha ett större ansvar över att möjliggöra barns inflytande. 

Det finns både möjligheter och hinder i arbetet med barns inflytande. Resultatet visar att det är i 

interaktionen mellan pedagoger och barn som möjligheten, men även hinder, skapas. 

 
 

Nyckelord: Förskola, samtalsintervju, inflytande, interaktion, punktuellt respektive relationellt 

perspektiv   
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1. Inledning  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö98/10, s.12) 

 

Barns inflytande är ett idag omdiskuterat och högst aktuellt område. Stora förändringar i 

uppdraget om att möjliggöra för barn att ha inflytande i verksamheten och därmed i sin vardag, 

har skett under tid och idag står avsnittet som en egen del i läroplanen för förskolan, Lpfö98/10- 

Barns inflytande.  

Vi är två studenter som snart tar vår examen som förskollärare och för oss var valet av ämne 

till vår uppsats självklart, då vi som förskollärare är med och lägger grunden för barns förståelse 

av demokrati. Barn spenderar idag mycket tid i förskolan och det är en demokratisk rättighet att 

de ska ha möjlighet att påverka beslut som de är involverade i. Att ge barn möjlighet att vara 

delaktiga samt att ha eget inflytande i sin vardag, är en viktig aspekt på vår roll som blivande 

förskollärare. I den här uppsatsen har vi, genom att göra kvalitativa intervjuer med ett antal barn 

och förskollärare i förskolan, fått fram subjektiva åsikter på hur uppdraget med barns inflytande 

kan uppfattas. 

Hanna Tjärner har gjort en studie med barn och Elin Andersén har gjort en studie med 

förskollärare. Metodkapitlet har därmed skrivits fram utifrån de respektive studierna. Resultatet 

från våra enskilda studier har behandlats och analyserats var för sig. Därefter har vi, för att få en 

mer överskådlig bild av resultatet, valt att sammanföra våra enskilda resultat och analyser till ett 

gemensamt resultat och analys- kapitel. Övriga delar i arbetet, som bakgrund, litteraturöversikt, 

syfte och frågeställningar, samt diskussion och konklusion har skrivits gemensamt.  

 

 

 



 

6 
 

2. Bakgrund  

2.1. En förändrad barnsyn och förskolans demokratiuppdrag  

Synen på barn i Sverige har genomgått flera förändringar genom tiderna. Kristina Westlund 

menar att fram till slutet av 1800-talet var undervisningen i Sverige präglad av en kristen tro där 

barn hade lydnadsplikt. Sekulariseringen i samhället ledde så småningom till en mer lekfull 

uppfostran och efter andra världskriget betonades en mer demokratisk fostran med barns 

självständighet (Westlund, 2011, s.12). På 70-talet växte ett dubbelt demokratiuppdrag ut, där 

både barnen och samhället i övrigt skulle eftersträva demokrati. Med tiden utvecklades olika 

pedagogiska filosofer i förskolan, som lyfte fram barns rätt till demokrati. Fröbel- och 

Montessori-pedagogiken är två sådana. Inom dessa filosofier betonades de vuxnas skyldighet att 

lyssna till barnet fram och barnens utveckling skulle individualiseras. Med tiden växte även en 

tredje filosofi fram- Reggio Emilia- pedagogiken, där fokus låg på barns delaktighet och rätt att 

ingå i relationer (Westlund, 2011, s.12-14).  

Under 80- talet utvecklades begrepp som alla människors lika värde, rättvisa och solidaritet 

(Westlund, 2011, s.15). 1989 grundades FN:s konvention för barns rättigheter, där barn har rätt 

att få uttrycka sig i frågor som berör dem och som påverkar deras dagliga liv både i familjen och i 

samhället. I konventionen står det att: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad (art. 12.1).  

 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson menar att den svenska förskolan kom att 

påverkas av FN:s konvention och barns rättigheter till ökat inflytande, men det var först när 

förskolan 1998 fick en egen läroplan, Lpfö98, som begreppet inflytande blev centralt och det 

kopplades till demokratiuppdraget (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.172). 

Demokratibegreppet syftar därmed både till att utveckla barnens demokratiska värderingar men 

även om att ge barnen rättigheter att påverka och ta ansvar. I den reviderade läroplanen från 

2010, ställs det ännu högre krav på förskolläraren att utveckla barns rätt till demokrati. Den nya 

läroplanen lägger större fokus på förskollärarens ansvar över barns inflytande i verksamheten 

(Westlund, 2011, s.16).  
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Som tidigare nämnts har barn, enligt FN:s barnkonvention samt förskolans läroplan, 

Lpfö98/10, rätt till inflytande över sitt dagliga liv och förskolans verksamhet. Detta innebär enligt 

Elisabeth Arnér att om någon har rättighet, så har en annan skyldighet. I förskolans verksamhet 

där barn ska ges möjligheter till inflytande över verksamheten ligger det i pedagogernas skyldighet 

att arbeta för att möjliggöra detta (Arnér, 2009, s.20). Arnér menar att uppdraget om barns 

inflytande i läroplanen, lämnar ett stort tolkningsföreträde för hur arbetet ska ske i praktiken 

(Arnér, 2009, s.15). 

I förskolan där delaktighet och inflytande ofta sammankopplas till det demokratiuppdrag som 

förskolan arbetar för, är det viktigt att klargöra för de skillnader som delaktighet och inflytande 

innebär. 

2.2. Delaktighet och inflytande i förskolan- vad innebär dessa begrepp? 

Inom forskning används olika begrepp för att skilja på delaktighet och inflytande. Pramling 

Samuelsson och Sheridan benämner delaktighet och inflytande i termer som ”delaktighet som 

värde” respektive ”delaktighet som pedagogik”. Delaktighet som värde innebär att alla i 

verksamheten ska vara delaktiga och med i ett sammanhang, allas tankar är värdefulla. Detta är 

baserat på etiska ställningstaganden om att barn har rätt att få uttrycka sig i de kontexter som de 

befinner sig i. Delaktighet som pedagogik har en djupare innebörd där tankar och uttryck 

fördjupas och får en reell betydelse för både innehåll och form för den verksamhet barnet i 

förskolan möter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71).  

En förutsättning för att barns delaktighet som värde ska utmynna i delaktighet som pedagogik, 

är att pedagoger med sitt förhållningssätt, har en förmåga att ta barns perspektiv (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71). Arnér menar att barn som ges delaktighet i förskolan, får 

vara med och bestämma inom ramar som redan är fastställda av pedagogerna. Detta till skillnad 

från inflytande som mer handlar om att barnen själva får vara med och bestämma helt vad de vill 

göra (Arnér, 2009, s.11).  

Gunilla Halldén menar att synen på barn kan utgå ifrån två olika perspektiv, barnperspektivet 

samt barns perspektiv (Halldén, 2003, 12-13).  

2.3. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Pedagoger kan, i arbetet med barn, eftersträva ett synsätt där man försöker utgå ifrån hur barnen 

tänker och uppfattar sin omvärld. Men eftersom barnen är sina egna personer, sker det utifrån 

detta perspektiv alltid en tolkning av pedagogen. Pedagogen är därmed den som i det här fallet 



 

8 
 

företräder barnen. Detta kallas för barnperspektiv (Halldén, 2003, s.12-13). För att däremot ta 

reda på hur barn själva tänker och uppfattar saker och ting, krävs det en dialog med barnen, där 

barnen själva får uttrycka sig. Då intar man som pedagog ett förhållningssätt för barns perspektiv. 

För att närma sig ett barns perspektiv krävs det att man lyssnar på barnet, men även att man ser 

barnet utifrån ett relationellt begrepp, där barnets omvärld har betydelse för de utsagor barnet ger 

uttryck för (Halldén, 2003, s.14).  Reflektion har stor betydelse för pedagogernas förhållningssätt 

och bemötande av barn i förskolan, där pedagogen är en del av det sammanhang som barnet 

befinner sig i. Eva Johansson menar att pedagogens syn på barn därmed påverkar möjligheterna 

till närma sig barns perspektiv (Johansson, 2003, s.46).   

Två dominerande synsätt att se på barn är att se barn antingen utifrån något de ska bli eller hur 

de är just nu. Det första synsättet kan tolkas utifrån ett bristperspektiv och det andra utifrån ett 

perspektiv på barn som kompetenta. Bristsynen grundar sig i det utvecklingspsykologiska 

perspektivet, där barn ses utifrån olika utvecklingsnivåer som relateras till den ålder barnet 

innehar. Bristperspektivet handlar därmed om vad barn saknar, men vad de senare kommer att 

uppnå. Barnsynen som utgår ifrån barns kompetens, har utvecklats ur det sociokulturella 

perspektivets barnsyn, där barns aktiviteter ses som en del av den kontext barnet befinner sig i 

där både barn och vuxna är delaktiga i barnets livsvärld (Johansson, 2003, s.47). 

2.4. Maktens betydelse i relationer 

För att pedagoger i förskolan ska kunna ta ansvar över och forma verksamheten utifrån barnens 

initiativ, måste de kunna närma sig barnens perspektiv och reflektera över sitt egna 

förhållningssätt i bemötandet av barnen i verksamheten. Pedagogerna måste samtidigt vara 

medvetna om den makt de har i förhållande till barnet, i interaktionen mellan pedagog och barn 

(Arnér, 2009, s.22).  

Samhällets syn på barn samt forskning om barn, har som tidigare nämnts under många 

årtionden utgått ifrån utvecklingspsykologins teorier om barn. Den utvecklingspsykologiska 

synen på barn, innebär enligt Elisabet Arnér och Britt Tellgren en syn på barn som något de ska 

bli, bli vuxna i samhället. Barnen skulle, utifrån de vuxnas perspektiv, socialiseras in i samhällets 

kultur, med dess normer och värden. Barnsynen idag utgår ifrån att se ett kompetent barn som 

ska ha möjligheter till inflytande utifrån de meningsskapande individer de är (Arnér & Tellgren, 

2006, s.44-46).  Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010, är uppbyggd utifrån den rådande 

barnsynen. Charlotte Tullgren menar att trots den förändrade synen på barn, så är det möjligt att 

den gamla synen utifrån utvecklingspsykologin, lever kvar i förskolans verksamhet parallellt med 

den nya (Tullgren, 2004, s.35).  
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Utifrån den överordning vuxna har i samhället, både på grund av styrka och storlek men även 

på grund av kunskap och erfarenhet, finns det en risk att barnet uppfattar den vuxnas perspektiv 

som det rätta och riktiga. Den vuxnas roll som förebild i förskolan, kan då på grund av sin 

dominerande ställning utifrån barnets uppfattning, påverka barnet både negativt och positivt 

(Arnér & Tellgren, 2006, s.47-48). Arnér & Tellgren menar att pedagoger därför bör reflektera 

kring detta, då det i förskolans verksamhet främst är den positiva bilden av den vuxne som 

förebild som betonas i verksamheten. Den maktposition som pedagoger har, kan medföra att de 

hämmar möjligheterna till att utveckla jämlika samtal med barn i förskolan. Trots att pedagogerna 

har goda intentioner med att skapa möjligheter för barns inflytande, kan barn ändå se sina åsikter 

och tankar som ojämlika med den vuxnas perspektiv på olika fenomen (Arnér & Tellgren, 2006, 

s.47-48).  

Vår studie utgår ifrån Meads teorier om intersubjektivitet (Mead, 1976). Moira Von Wright 

har, utifrån Meads interaktionsteorier, konstruerat det punktuella och det relationella perspektivet 

(Von Wright, 2000). Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare och barn 

uppfattar inflytande i dagens förskola, samt hur dessa uppfattningar kan relateras till Meads 

interaktionsteori samt Von Wrights punktuella respektive relationella perspektiv. 

Eftersom uppdraget om barns delaktighet och inflytande förändrats under de senaste åren, är 

det av intresse att ta reda på hur uppdraget uppfattas idag. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi tidigare forskning kring ämnet barns och pedagogers uppfattning om 

barns inflytande. Den tidigare forskning som denna studie utgår ifrån, är baserad på studier som 

antingen utgår ifrån barns eller pedagogers uppfattningar. Vår studie bygger på uppfattningar hos 

både barn och pedagoger. Detta ger vår studie relevans och komplement till den tidigare 

forskningen.  

3.1. Barns demokratiska rätt till inflytande 

Klara Dolk har gjort en studie om barns inflytande, där hon betonar hur förskolans 

demokratiarbete vill fördemokratisera barnen, för att de ska kunna delta i samhällets 

beslutsfattande. Hon menar att förskolan utgår ifrån demokratibegreppets frågor som berör 

beslutsfattande och rösträtt, att alla ska inkluderas i det som styr. Enligt Dolk utarbetas 

förskolans vilja att involvera barnen i demokratiarbetet och utveckla deras inflytande över 

verksamheten, utifrån pedagogernas perspektiv på barns inflytande. Pedagogerna utgår inte ifrån 

barns perspektiv i de aktiviteter där de vill arbeta med demokratin i förskolan (Dolk, 2013, s.10). 

Dolk menar vidare att det är pedagogerna som bestämt villkoren för att få delta i demokratin 

och detta ställer vissa krav på barnen för att de ska få inkluderas. När barn avvisar pedagogernas 

aktivitet, anser pedagoger ofta att dessa barn som gör motstånd är besvärliga, krävande eller 

kanske i behov av extra hjälp (Dolk, 2013, s.10-11).  

Dolk menar att förskolan är en arena där pedagoger och barn är där på olika villkor, vilket kan 

leda till konflikter. Att se demokrati som en möjlighet att omförhandla de normer och ramar som 

finns i förskolan och inte enbart se det demokratiska begreppet i form av att fatta beslut, menar 

Dolk kan möjliggöra att motståndet kan ses som en viktig del av barns inflytande i 

demokratiarbetet på förskolan. Konflikter kan istället bli utgångspunkt för den demokratiska och 

pedagogiska verksamheten i förskolan (Dolk, 2013, s.11).  

I förskolans demokratiarbete där barns möjlighet till inflytande ska ha stor betydelse för hur 

verksamheten ordnas, uttrycker Dolk att förskolor ofta använder sig av valstunder då barnen får 

göra egna val av aktiviteter (Ibid, s.73). Dolk problematiserar denna aktivitet då det är 

pedagogerna som är de som presenterar de olika val barnen har att välja på (Ibid, s.101).  

Dolks studie visar hur barnen, då de visar missnöje över de valmöjligheter som finns från 

början, protesterar. Men allt eftersom barnen är med om flera valstunder ändras deras attityd och 

de protesterar mindre. Pedagogerna menar då att barnen har förstått formen. Dolk menar att det 
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istället handlar om en vänlig maktutövning där pedagogerna menar att barnen ska lära sig vänta 

på sin tur, samspela med kamrater och bli medvetna om att de inte alltid kan få som de vill. 

Enligt Dolk handlar det om att skapa önskvärda egenskaper hos barnet (Dolk, 2013, s.100-101). 

Dolk uppfattar att barnen i hennes studie visar lust, och nöjdsamhet för valstunden, eftersom de 

inte vill bli uppfattade som små barn. Barnen vill av pedagogerna bli uppfattade som stora. På så 

sätt blir den goda intentionen med valstunden som en del av barns inflytande, en uppfostrande 

aktivitet där valen är uppsatta av pedagogens perspektiv på barn, istället för att utgå ifrån barns 

egna aktiva val och initiativ (Dolk, 2013, s. 101). 

3.2. Samtalets betydelse för barns inflytande 

Westlund har gjort en undersökning för att ta reda på hur pedagoger arbetar med barns 

inflytande i förskolan (Westlund, 2011, s.37-38). Undersökningen gjordes genom intervju med ett 

antal pedagoger. Resultatet från studien visar att pedagogers förhållningssätt har betydelse för hur 

barn ges möjlighet till inflytande samt om barnen ges förutsättningar att kunna ha inflytande. 

Studien visar att det spontana samtalet mellan pedagoger och barn är positivt för att barn ska 

kunna ha inflytande i verksamheten. Genom samtalet får pedagogerna en uppfattning om 

barnens egna åsikter, som sedan kan ligga till grund för planeringen av verksamheten (Westlund, 

2011, s.70-71).  

Denna uppfattning om samtalets betydelse, delar även Arnér och Tellgren. De har genomfört 

en studie om barns egen uppfattning om sitt inflytande i förskolan. Utifrån samtal med barn, har 

de försökt undersöka barns tankar om vuxna och hur barnen uppfattar möten med vuxna. De 

menar att samtal är en viktig del för att närma sig barns perspektiv, då barn då ges möjlighet att 

uttrycka sina tankar om sig själva, världen runt omkring dem och hur de tänker kring olika 

händelser och fenomen. Men samtal med barn kan variera både i form och i innehåll då det är 

barnet och den som intervjuar som tillsammans skapar samtalet (Arnér & Tellgren, 2006, s.110- 

111). Arnér och Tellgren menar vidare att pedagoger måste vara medvetna om de 

maktförhållanden som råder mellan barn och vuxna som i så hög grad påverkar 

kommunikationen mellan dem (Arnér & Tellgren, 2006, s.16).  En viktig aspekt för samtalet 

enligt Arnér och Tellgren är tiden. I deras studie har det visat sig att, trots samtalets möjligheter 

för att närma sig barns perspektiv, så har de vuxna inte tid för fördjupade samtal med barnen. 

Detta samtidigt som barnen visade stor entusiasm över att få bli intervjuade (Arnér & Tellgren, 

2006, s.110- 111). Utifrån de samtal som de genomförde i sin studie, framkom det att barnen 

uppfattar att det är de vuxna som bestämmer och att barnen själva lever i ett underläge i 

förhållande till de vuxna (Arnér & Tellgren, 2006, s.106).  
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Detta sätt att barn ser sig själva i ett underläge i jämförelse med vuxna, belyser även Helene 

Elvstrand i sin studie där hon undersökt hur arbetet med demokrati i skolan kan gå till. I studien 

utgår hon från olika metoder som observationer, deltagande och samtalande (Elvstrand, 2009, 

s.1). Två dominerande synsätt kom barnen att uppfatta om sig själva. Antingen såg barnen på 

barn som kompetenta att fatta beslut eller så ansåg de att barn inte var bra på att fatta beslut. De 

barn som menade att barn är kompetenta till att fatta beslut, var även de som var mest aktiva i 

klassrumsdiskussionerna, medan de som menade att barn inte var bra på att fatta beslut, beskrev 

att barnens beslutsfattande skulle vara dåliga och att barnen inte skulle vilja göra det som var 

viktigt. Detta synsätt på barn inrymmer föreställningar om att barn är lata, egoistiska och 

självcentrerade (Elvstrand, 2009, s. 162-164). 

3.3. Barns inflytande utifrån lärarkontroll 

I likhet med Arnér och Tellgrens studie där samtalet har betydelse för barns perspektiv och 

möjligheter till inflytande, så menar även Sheridan och Pramling Samuelsson att kommunikation 

och dialog är av vikt för att möjliggöra barns inflytande över verksamheten (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2001, s.169). Sheridan och Pramling Samuelsson har undersökt barns uppfattning 

om sitt inflytande, samt inflytandet i förhållande till förskolans kvalité. Förskolor med hög kvalité 

är enligt Sheridan och Pramling Samuelsson förskolor som har en trevlig atmosfär där barn 

respekteras och blir lyssnade på. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att uttrycka sig, vara aktiva 

och ta initiativ. Detta till skillnad från förskolor av låg kvalité, som visar låg grad av verbal 

kommunikation, pedagoger som inte ger respons till barnens egna initiativ och som har en stark 

pedagogkontroll. I förskolor av låg kvalité kan dagens rutiner eller avsaknad av rutiner, medföra 

att individuella intressen inte synliggörs eller gör verksamheten för kaotisk (Ibid, s.175). 

Resultatet utifrån Sheridan och Pramling Samuelssons studie utifrån intervjuer gjorda med 

barn, visar att barnen uppfattar möjligheter till inflytande gällande aktiviteter och lekar som de 

själva tagit initiativ till. Barnen i studien uppfattar att de inte har möjligheter till deltagande och 

inflytande över verksamhetens delar som organisation, rutiner, innehåll och aktiviteter som utgår 

från pedagogernas initiativ. Deras studie visar även att barn uppfattar beslutsfattande i betydande 

av att få tillåtelse till eller att bli förbjudna att göra det man önskar. Men det visade sig även att ett 

fåtal barn uppfattade en djupare innebörd av beslutsfattande genom att delta, komma med egna 

initiativ, lyssna på varandra och utgå från vad majoriteten vill. Barnen uppfattade beslutsfattandet 

utifrån ett demokratiskt perspektiv (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.188-189). Sheridan 

och Pramling Samuelsson menar att arbetet med barns inflytande och delaktighet har betydelse 

för barns motivation till att utveckla sitt lärande och bli aktiva deltagare i samhället. De 
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poängterar även pedagogernas ansvar att genom interaktion och kommunikation, skapa 

förutsättningar för barnen att uttrycka sina åsikter och att utveckla sin förmåga att argumentera 

för dessa, utifrån aktiviteter där barnen uppfattar att de är jämlika i samspelet (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2001, s.177). 

En annan forskare som belyser sambandet mellan stark lärarkontroll och barns inflytande är 

Anette Emilsson. Hon har genomfört tre delstudier där hon jämför olika situationer i förskolor 

med varandra, utifrån pedagogers olika grad av lärarkontroll. Hon har genom dessa studier 

kommit fram till att situationer med stark kontroll ifrån pedagogerna, medför liten möjlighet för 

barn att vara delaktiga. Situationer som däremot visar på svagare lärarkontroll, möjliggjorde för 

barnen att vara mer delaktiga. I de situationer där pedagogen hade mindre kontroll över vad som 

skulle göras och på vilket sätt, hade barnen större möjlighet att kunna påverka sin situation 

(Emilson, 2007, s.33-34). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel behandlas de teoretiska perspektiv som vår studie kommer att analyseras utifrån. 

Först presenteras delar av George Meads interaktionsteori och Stein Bråtens teori om 

modellmakt som utgår ifrån Meads teorier om perspektivtagande. Därefter presenteras Moira 

Von Wrights teoretiska begrepp, det punktuella och det relationella perspektivet. Dessa teorier är 

relevanta för tolkningar av barn och pedagogers uppfattningar om barns inflytande eftersom det i 

förskolans verksamhet sker interaktioner mellan pedagoger och barn. Interaktionen mellan 

pedagoger och barn innefattar olika faktorer som antingen möjliggör eller hindrar för barns 

inflytande. Dessa faktorer är exempelvis synsätt, förhållningssätt och även den maktbalans som 

finns mellan pedagoger och barn. De teoretiska utgångspunkterna berör dessa faktorer. 

4.1. Teorier om perspektivtagande och modellmakt 

En teoretiker som har kommit att betona begreppet perspektivtagande, är George H. Mead. Han 

menar att individer, i samspel med varandra där handlingar sker, påverkas av varandras attityder, 

där handling innefattar både språk, känslor och gester. Mead talar om självet som ett ”jag” och ett 

”mig”. Jag innebär det subjektiva självet, det handlande och tänkande, medan mig är det objektiva 

självet, där man kan föreställa sig själv i situationer som både är verkliga och tänkta (Mead, 1976, 

s.132-133).  

En viktig tanke i Meads interaktionsteori är den generaliserade andre. Den generaliserade 

andre innebär att när barnet utvecklar en uppfattning om sitt själv, så utvecklas även en 

uppfattning av den omgivning som barnet befinner sig i. Det innebär att viktiga personer i ett 

barns omgivning, som exempelvis föräldrar, kompisar eller en pedagog, i mötet där man tar 

varandras roller, även påverkas av de normer och värderingar som sammanhanget innefattar. På 

så sätt blir det inte enbart den andra individen som blir den generaliserade andre, utan den 

generaliserade andre blir hela samhället med dess normer och värderingar (Mead, 1976, s.120).  

Mead menar att för att det ska ske en fullständig utveckling av självet, krävs det att man, i en 

interaktion, tar den andres attityd gentemot sig själv och mot varandra, samt att anta attityderna i 

den sociala organiserade grupp som han/hon tillhör. På så sätt påverkar samhället individers 

beteenden (Mead, 1976, s.121).    

Utifrån Meads teorier om perspektivtagande, har Stein Bråten utvecklat begreppet 

modellmakt.  Modellmakt enligt Bråten innebär att man i interaktionen, förutom att ta varandras 

perspektiv, även kan bli dominerad av den andra (Bråten, 1989, s.106-107). Resonemanget om 

modellmakt kan förklaras på följande sätt: Ett samtal mellan personerna A och B kan utvecklas 
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till en monolog på den enes premisser, exempelvis personen A. Detta oavsett om A och B yttrar 

sig lika mycket eller om B är mer aktiv än A. I samarbete mellan en modellstark A och en 

modellsvag B, kan den modellsvage B påverkas att överta den modellstarke A. På så sätt blir 

dialogen som borde var på bådas premisser, en monolog till fördel för A. Ju mer B påverkas av 

A’s modeller, desto mer kontroll får A över B, vilket innebär att B till slut ser A’s modeller som 

sina egna (Ibid, s.106-107).  

Moira Von Wright menar att Meads tankar och teorier har inspirerat många tänkare inom 

olika traditioner och områden och dessa tankar och teorier har bred variation och 

tolkningsmöjligheter. Von Wright förklarar Meads intersubjektivitetstanke som att dialogen 

mellan jag och mig konstituerar självet, en individs personlighet (Von Wright, 2001, s.5). Denna 

personlighet är föränderlig och beroende av de sociala sammanhang där olika interaktioner 

uppkommer. När en individ närmar sig en annan individs perspektiv, krävs reflektion för att 

utveckla sin egen kommunikation. Eftersom individer i interaktion med varandra anpassar sig 

och kordinerar sina handlingar, så blir en konsekvens att det är svårt att fånga en människas 

identitet, att man är på ett visst sätt. Människor konstruerar sin identitet, vilken är föränderlig och 

beroende av sociala interaktionsstrukturer (Von Wright, 2000, s.137-138). Von Wright menar att 

pedagoger som möter barn i förskolan, bör vara medvetna om att det är i sociala samspel som 

människor skapar mening och utvecklas (Von Wright, 2000, s.49). I relationer skapas mening åt 

de samspelsprocesser som sker, då människor genom reflektion anar sig till vad den andre vill, 

samt över sin egen respons i mötet. Utifrån våra olika subjektiviteter, där vi kan vara flera saker 

samtidigt, kan vi då närma oss den andres perspektiv (Ibid).   

Von Wright utgår ifrån Meads teorier om interaktion mellan människor och har utifrån dessa 

konstituerat två begrepp- punktuellt perspektiv respektive relationellt perspektiv. Dessa belyser 

två olika sätt att se på människan som individ (Von Wright, 2000, s.31). 

4.2. Det punktuella och det relationella perspektivet 

Både det punktuella och det relationella perspektivet lyfter fram människans subjektivitet. 

Subjektiviteten kan benämnas i begrepp som jag, personlighet, identitet och själv. Dessa begrepp 

kan få olika konsekvenser utifrån hur de uppfattas i olika sammanhang, beroende på vilket 

synsätt som förståelsen grundar sig på (Von Wright, 2000, s.31).  
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4.2.1. Det punktuella perspektivet  

Von Wright menar att det punktuella perspektivet ser på människans subjektivitet som 

egenskaper som är avskilda från det sammanhang som individen befinner sig i. Det innebär att 

människan är på ett visst sätt oavsett vilket socialt sammanhang han eller hon ingår i. Enligt Von 

Wright är det punktuella perspektivet individcentrerat. Att utgå ifrån det individcentrerade 

perspektivet innebär att man, i mötet mellan människor, ser den mänskliga subjektiviteten i 

samspel med andra mänskliga subjektiviteter som ett fristående objekt. Pedagogen ser då ett barn 

som är på ett visst sätt oavsett den kontext barnet ingår i (Von Wright, 2000, s.32-33). 

4.2.2. Det relationella perspektivet 

Till skillnad från det punktuella perspektivets individcentrerade syn på människans subjektivitet, 

karaktäriseras det relationella perspektivet av synen på individers subjektivitet utifrån relationer 

mellan människor. Det innebär att subjektiviteten i det relationella perspektivet inte kan isoleras 

från den kontext som sammanhanget består av. Istället ses enskilda individers subjektivitet utifrån 

de handlingar som sker i samspel med andra. Utifrån denna syn på människans subjektivitet kan 

man inte säga hur en människa är, utan en människas subjektivitet blir till utifrån de olika 

sammanhang hon befinner sig i (Von Wright, 2000, s.33). 

Von Wright betonar i det relationella perspektivet interaktionen mellan pedagoger och barn, 

där intersubjektivitet är det relationella perspektivets grund i den interaktionen. Intersubjektivitet 

innebär i det relationella perspektivet att individernas subjektiviteter möts och blir till en helhet. 

Inom denna helhet skapar samförstånd och handlingar förståelse för individernas subjektiviteter, 

där hänsyn tas till tid och rum (Von Wright, 2000, s.33-35). Utifrån vilket perspektiv pedagogerna 

i förskolan ser på barns behov, intressen och sociala utveckling så skapar det konsekvenser för 

verksamheten i förskolan (Ibid, s.38). 

4.2.3. Att välja perspektiv 

Von Wright menar att välja perspektiv innebär att man riktar sin uppmärksamhet mot vissa delar 

av ett visst fenomen och bortser från andra. Utifrån det perspektiv som vi reflekterar över 

individer i vår omvärld, skapar vi uppfattningar om vad mänsklig subjektivitet innebär. Det 

punktuella perspektivet handlar om att utgå från människan, där den enskilda människans 

subjektivitet kan avgränsas från andra människor. Det relationella perspektivet handlar om att 

utgå ifrån människor, där människors subjektivitet konstrueras och förstås utifrån relation till 

andra människor (Von Wright, 2000, 36). 
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Att i en pedagogisk verksamhet utgå ifrån det punktuella perspektivet, innebär till exempel att 

en pedagog ser barnet utifrån en idealbild av hur ett barn i förskolan bör vara. Om pedagogen vill 

utgå ifrån varje barns behov, så riktar hon uppmärksamheten mot barnet som ett enskilt subjekt. 

Om barnet till exempel är i 3-årsåldern, så utgår pedagogen ifrån vad ett barn i 3-årsålderna har 

för behov eller ska klara av. Det resulterar i ett genomsnittligt sätt att se på barn och pedagogen 

strävar då efter att barnet ska bli det han eller hon borde bli (Von Wright, 2000, s.176). Behov 

sett utifrån ett punktuellt perspektiv är på så sätt individuellt och behovet innebär en brist hos 

barnet som ska tillfredsställas. Behov kan även i ett punktuellt perspektiv ses i form av olika 

beteenden hos barn, vilket innebär att pedagogerna förklarar barnets beteende utifrån ett behov 

hos barnet (Von Wright, 2000, s.178).  

En pedagog som däremot ser barnet utifrån ett relationellt perspektiv, ser fortfarande barnet 

som ett enskilt subjekt, men skillnaden är den att barnet inte jämförs med ett genomsnitt. Barnet 

ses mer utifrån ett barn med möjligheter som påverkas utifrån det sammanhang hon eller han just 

nu befinner sig i. Därför innebär det enligt ett relationellt perspektiv på exemplet om ett barns 

behov, att behovet förstås i situationen. Barnet bär inte behovet med sig utan är kopplat till det 

sammanhang barnet befinner sig i. Barns behov är på så sätt föränderliga och gemensamma, då 

pedagoger i ett relationellt perspektiv blir delaktig i de fenomen hon eller han möter hos barnet 

(Von Wright, 2000, s.177-179).  

Von Wright menar då att pedagoger som ska utgå ifrån barns behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande i verksamheten, måste reflektera över vilket perspektiv de utgår ifrån 

när de ser på barnet. Sett utifrån ett punktuellt perspektiv så har barnet bestämda egenskaper, 

behov och förutsättningar som pedagogerna ska utgå från för att barnet ska bli den hon eller han 

kan bli. Utifrån ett relationellt perspektiv handlar det istället om pedagogens deltagande i hur 

barnet blir. Pedagogen intar i mötet barnets perspektiv, där pedagogen ömsom ser barnets 

perspektiv och ömsom sitt eget perspektiv (Von Wright, 2000, s. 177-178).  

Von Wright talar om begreppet intersubjektiv vändning, där hon delvis utgår ifrån Meads 

teorier om intersubjektivitet. Intersubjektiv vändning enligt Von Wright innebär att gå ifrån ett 

punktuellt till ett relationellt perspektiv, där det punktuella perspektivet står för det förutsägbara, 

medan det relationella förespråkar det oväntade, det oförutsägbara. Vändningen innebär en 

uppfattning om den enskilda individen; från att se individen i centrum, till att utgå ifrån 

subjektiviteten som ett fenomen, som formas mellan subjekt i handlingar (Von Wright, 2000, 

s.67).  
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar inflytande i 

dagens förskola, samt hur dessa uppfattningar kan relateras till Meads interaktionsteori, Bråtens 

modellmakt samt Von Wrights punktuella respektive relationella perspektiv. Resultatet av 

frågeställningarna nedan, kommer att tolkas utifrån teorierna.  

5.2. Frågeställningar  

• På vilket sätt uppfattar förskollärare i dagens förskola sitt uppdrag med barns inflytande?  

• Hur resonerar förskollärare och barn om möjligheter för barns inflytande i förskolan? 

• Hur resonerar förskollärare och barn om hinder för barns inflytande i förskolan? 
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6. Metod 

6.1. Datainsamling 

Utifrån syftet, att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar inflytande i dagens förskola, 

samt hur dessa uppfattningar kan relateras till Meads interaktionsteori samt Von Wrights 

punktuella respektive det relationella perspektivet, har kvalitativ samtalsintervju använts som 

metod. Enligt Peter Esaiasson m.fl. är kvalitativ samtalsintervju att föredra då det handlar om att 

få fram människors uppfattning inom ett visst område, där deras tankar och resonemang kring ett 

visst fenomen är av vikt för undersökningen. Vid samtalsintervjuer är det inte de enskilda 

personerna som är i centrum för undersökningen, utan vilka olika åsikter och tankar de olika 

personerna ger uttryck för (Esaiasson m.fl., 2012, s.229). Samtalsintervju ger stora möjligheter att 

få utvecklade svar eftersom samtalet möjliggör till uppföljningsfrågor (Esaiasson, m.fl., 2012, 

s.251).  

6.2. Urval 

Studien utgår ifrån två urvalsgrupper, förskollärare och förskolebarn, där separata studier gjorts. 

6.2.1. Intervjuer med pedagoger  

Studien med pedagoger innefattar sex intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor som ligger 

utanför en medelstor stad i södra delen av Sverige. Vid intervjuerna har ingen vikt lagts vid vilken 

typ av pedagogisk filosofi som verksamheten bygger på. Det enda kravet för att som pedagog få 

delta i studien, har varit en förskollärarexamen. Vid urvalet har en variation i antal år som 

verksam eftersträvats, samt förskollärare i varierande åldrar. Förskollärarnas namn är fiktiva; 

Karin (56 år), Birgitta (59 år), Lisa (24 år), Julia (32 år), Marianne (60 år) och Pernilla (29 år).  

6.2.2. Intervjuer med barn  

I studien har barnintervjuer gjorts med åtta barn som alla går på samma förskola. Förskolan ligger 

i ett bostadsområde som ligger utanför en större stad i mellersta Sverige. Ett av urvalskriterierna 

för barnintervjuerna var att barnen skulle kunna uttrycka sig verbalt då vår intervjuform kräver 

detta och att intervjuaren och barnen skapat en god relation för att barnen lättare skulle kunna 

uttrycka sina tankar och delge oss sina erfarenheter. Doverborg och Pramling Samuelsson menar 



 

20 
 

att genom god kontakt där det skapats ett socialt kontrakt mellan intervjuaren och barnet finns 

det större möjligheter att barnet berättar och delar med sig av sina tankar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s.27).  För studien har det inneburit att intervjuaren under några veckors tid 

tagit del av barnens vardag och skapat relationer med barnen som deltar i studien. Utifrån vårt 

urvalskriterium som berör barnets verbala förmåga har studien gjorts med barn i åldern i åldern 

3-5 år. De barn i vår urvalsgrupp som har intervjuats har fått fingerade namn. Detta för att de ska 

vara anonyma i studien. De fingerade namnen är Anna 5:0, Lisa 4:2, Kajsa 4:3, Maja 3:11, Olle 

3:10, Johan 4:0, Albert 4:5, Carl 4:10. Alla barn går på samma avdelning.  

6.3. Genomförande 

6.3.1. Intervjuer med pedagoger  

Inför intervjun tillfrågades sex förskollärare om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 

(se Bilaga 1). Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att det är viktigt att deltagarna 

informeras om syftet med studien och att deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 

samt vilka som kommer att ha tillgång till intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87-88). Samtliga 

tillfrågade tackade ja till intervju. Vid forskningsintervjuer kan det finnas ett asymmetriskt 

maktförhållande mellan intervjuare och intervjuperson. Detta på grund av att intervjuaren ofta är 

påläst på ämnet och är den som styr åt vilket håll samtalet ska tas (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.49). Alla deltagare fick därför en vecka innan intervjun en intervjuguide på sin mail med frågor 

som intervjun skulle handla om (se Bilaga 2). Detta för att de skulle kunna vara mer förberedda 

på frågorna och att samtalet kunde bli mer symmetriskt. Informanterna ombads dock att inte 

diskutera frågorna ihop med någon annan pedagog innan intervjun, då studiens syfte var att ta 

reda på förskollärarnas subjektiva syn på barns delaktighet och inflytande.  

Under intervjuerna varierades de på förhand utarbetade frågorna i intervjuguiden med 

spontana frågor som dök upp under samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.41-42). Anledningen 

till de spontana frågorna, var att utgångspunkten då ligger i pedagogernas egna uppfattningar av 

vad som anses viktigt när det handlar om barns delaktighet och inflytande. Pedagogernas egna 

initiativ är viktigt och det fås genom variation mellan samtal om konkreta situationer och 

diskussion om generella situationer i verksamheten (Westlund, 2011, s.63) 

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på förskolan, där samtalet kunde ske i lugn och ro. 

Intervjuerna varierade i längd, från tjugo minuter upp till en timme. Den varierande tiden 

berodde på att de olika pedagogerna hade varierande erfarenhet i frågorna eller att samtalet 



 

21 
 

utvecklades åt olika håll och olika långt under intervjun. Esaiasson, m.fl menar att detta kan bero 

på samspelet mellan den som intervjuar och den intervjuade (Esaiasson, m.fl, 2012, s.250). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Detta för att analyser av intervjuerna 

skulle kunna göras i efterhand, samt för att fokus skulle kunna läggas enbart på samtalet. Alla 

pedagoger som deltog i studien fick skriva under på att de deltagit. Kvale och Brinkmann menar 

att en underskrift kan vara bra, både för den som intervjuar och de som intervjuas (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.87).   

6.3.2. Intervjuer med barn  

Inför barnintervjuerna kontaktades vårdnadshavarna med ett informationsbrev där de blev 

informerade om syftet med studien (se Bilaga 3). Där fick de lämna sitt medgivande till barnets 

deltagande i studien. När godkännande getts av vårdnadshavarna blev barnen muntligt tillfrågade 

om att delta i studien. De barn som valde att delta fick en och en följa med till ett avskilt rum där 

samtalsintervjun genomfördes. Rummet låg i en del av förskolan där det var mindre 

störningsmoment, vilket underlättar för att det skulle bli så bra samtal som möjligt, samtidigt som 

barnen fortfarande var bekväma med att vara kvar på förskolan som de känner väl till. 

Intervjuerna genomfördes med barnen en och en. Valet föll på att intervjua ett barn åt gången 

då intervjuer med flera barn samtidigt kräver en medvetenhet över de mekanismer som styr i en 

grupp (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s.30). Samtidigt som en gruppintervju kan 

väcka många olika sätt att tänka på och skapar en annan förståelse för saker och ting. Men under 

samtalsintervjuerna kan reflektioner sättas igång genom den dialog som intervjuaren och barnet 

skapar (Ibid., s.30). Utifrån den intervjuguide som användes där frågorna var tematiskt ordnade 

skapades ett strukturerat samtal med barnen (se Bilaga 4). För att reflektera med barnen över 

olika fenomen kom vissa av frågorna att ställas om på olika sätt för att öka förståelsen och hjälpa 

barnet i sitt tänkande.  

De tematiska frågorna kunde variera i ordningsföljd beroende på hur samtalet utvecklades och 

följdfrågor uppkom där vissa av frågorna formulerades utifrån situationer som barnen kunde utgå 

från för att lättare kunna reflektera kring de tankar och uppfattningar barnet gav uttryck för. 

Doverborg och Pramling Samuelsson menar att genom att ställa samma fråga på olika sätt utifrån 

de barn som intervjuas så tas hänsyn till barnets unika individ, där uppföljningsfrågor utgår från 

det sätt som barnet berör en viss fråga (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s.38). 

Uppföljningsfrågor under intervjun är även ett sätt att få ett mer innehållsrikt svar (Esaiasson 

m.fl., 2012, s.265). 
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Samtalsintervjuerna med barnen spelades in med hjälp av en mobiltelefons 

inspelningsfunktioner, vilket innebar att det under intervjun endast var rösterna som blev 

inspelade. Detta för att kunna fokusera på barnet utan att behöva använda sig av papper och 

penna som skulle kunna vara ett störande moment i samtalet. Intervjuerna varierade i längd men 

höll på mellan 8-15 minuter utifrån barnens intresse av att vilja delge sina tankar. 

6.4. Databearbetning och analysmetod 

Efter varje intervju bearbetades det insamlade materialet genom transkribering.  Monica Dalen 

menar att det är en fördel om intervjuerna skrivs ut så fort som möjligt efter att de genomförts. 

Detta för att kunna återge det som informanterna säger på bästa möjliga sätt (Dalen, 2007, s.69). 

Transkriberingen innebar att det inspelade materialet lyssnades igenom noga och antecknades, 

samt att material som inte var relevant för studien sorterades bort. För att systematisera 

transkriberingarna analyserades och systematiserades intervjusvaren under olika teman som 

tydliggjordes i vårt transkriberade material.  De teman som framkom har sedan analyserats utifrån 

de teoretiska perspektiv som studien utgår från, där det punktuella- respektive det relationella 

perspektivet tillsammans med vuxnas makt i förhållande till barn, ligger som grund.  

6.5. Reflektioner över metoden 

6.5.1. Intervjuer med pedagoger  

Det finns en risk med att använda sig av transkribering vid en intervju, då den som intervjuar kan 

tolka svaren från informanten på fel sätt. När intervjun sker så sker den ofta där personerna kan 

se varandra. I detta möte är det inte bara frågor och svar som är viktiga utan även andra faktorer, 

till exempel kroppsspråk, tonläge och eventuella pauser. När bearbetningen av intervjun sker i 

efterhand, är det därmed möjligt att svaren inte stämmer helt överens med det informanten avsåg 

(Kvale, 2009, s. 194). De transkriberingar som gjorts har lyssnats igenom flertalet gånger, för att 

på så sätt ge en så rättvis bild som möjligt av de svar som kom fram.  

Vid en kvalitativ intervju, är intervjuarens förmåga till att ställa uppföljningsfrågor av stor vikt, 

samt kunskap i ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.98). Att de olika intervjuerna blev olika långa, 

kan därför bero på att rätt frågor kanske inte ställdes för att samtalet skulle utvecklas mer än det 

gjorde. Att intervjua kräver träning (Kvale & Brinkmann, 2009, s.105). 
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6.5.2. Intervjuer med barn 

Utifrån samtal med barnen har syftet varit att få fatt på deras uppfattning om hur de uppfattar sitt 

inflytande i förskolan.  För att barnets egna tankar och åsikter ska synliggöras, har det för studien 

inneburit att försöka närma sig barnets perspektiv så långt det är möjligt. Att se på 

intervjusituationen utifrån ett relationellt perspektiv där intervjuaren i interaktion med barnet 

reflekterar kring sina egna föreställningar om de samtalsämnen som tas upp. Det innebär att växla 

perspektiv genom självreflexion där man ser sina egna föreställningar utifrån som ett objekt, 

vilket möjliggör att de får samma karaktär som andra människors föreställningar (Von Wright, 

2000, s.168). Von Wright menar att handling sker i samspel med andra människor utifrån sociala 

moment och genom självreflexivitet. Detta innebär att möten mellan människor aldrig kan vara 

förutbestämt. På så sätt menar Von Wright att varje människa är unik i varje möte, men det är när 

vi möter varandra som den enskilda individen blir, utifrån de handlingar som sker i mötet (Von 

Wright, 2000, s.154-155).  

Intervjuerna har därför utgått från att subjektiviteten är föränderlig och att subjektiviteten 

skapas i tal och handling i samspelet mellan människor, men att samtalsintervjun har en form 

som är asymmetrisk då intervjuaren som vuxen har en överordnad roll i relationen barn-vuxen 

och där den som intervjuar har ett ansvar över att presentera resultaten så att det är barnens 

perspektiv som kommer till uttryck. Kvale och Brinkmann menar att det i intervjuer med barn 

krävs att frågorna anpassas till barnets ålder (Kvale & Brinkmann, 2009, s.162). Vår 

intervjuguides frågor har därför kommit att genomarbetas för att närma sig barnens perspektiv. 

En viktig del blev då även att använda ordet bestämma istället för inflytande, eftersom barnen har 

större förståelse för ordet bestämma.  

Mängden insamlad data från barnintervjuerna är av rimliga skäl kortare än insamlad data från 

intervjuerna med förskollärarna. Detta eftersom barnintervjuer i regel blir kortare än intervjuer 

med vuxna. Trots att uppfattningen om att barnens tankar och åsikter är lika viktiga som 

förskollärarnas, har det i vårt resultat medfört att förskollärarnas del har fått större utrymme.  

6.6. Validitet och reabilitet 

I empiriska studier måste alltid hänsyn tas till undersökningens tillförlitlighet (Esaiasson m.fl., 

2012, s.57). Tillförlitligheten kan delas in i validitet och reliabilitet. Metoden samtalsintervju, kan 

mätas i tillförlitlighet beroende på i vilken utsträckning frågeställningarna har besvarats, om det 

som avsågs att undersöka har undersökts, samt frånvaro av systematiska fel (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 63). I vårt val av metod har vi tagit hänsyn till de olika aspekter som kan påverka en 
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samtalsintervju, både utifrån intervjuerna med förskollärarna och vid barnintervjuerna. I 

intervjusituationer kan intervjuernas reliabilitet påverkas om slump-och slarvfel skett under 

intervjusituationen och under följande databearbetning (Esaiasson m.fl., 2012, s.63).   

Vi anser att vårt val av metod har gett vår studie hög reliabilitet och validitet då vi samlat in 

material som berör vår studies frågeställningar, samt att vi för att reducera riskerna med slarvfel 

och slumpmässiga brister, har lyssnat igenom inspelningarna flertalet gånger. Genom 

transkribering av materialet har vi sedan bearbetat samtalen, för att våra intervjupersoners egna 

resonemang och citat ska vara korrekt återgivna i studiens resultat och analys. På så sätt har vi 

tagit hänsyn till de aspekter som kan påverka reliabiliteten, tillexempel hörfel och tillfälliga 

missförstånd, där stress och trötthet kan vara en orsak till dessa (Esaiasson m.fl. 2012, s.63). 

Eftersom vår studie endast består av ett fåtal informanter är det svårt att dra generella slutsatser 

om förskollärares och barns uppfattningar om inflytande i förskolans verksamhet. För detta krävs 

det ett större antal informanter samt andra val av metoder, som exempelvis observationer 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.23). 

6.7. Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann menar att den sociala relationen mellan intervjuare och informant är viktig 

vid intervjuer. Intervjupersonen måste skapa en miljö som känns trygg för informanten att lämna 

ut personliga svar som sedan ska användas för offentligt bruk (Kvale & Brinkmann, 2009, s.32).  

När man gör en undersökning där personer på ett eller annat sätt deltar, är det också viktigt att 

alltid ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska krav- informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-14). 

I intervjuer med barn under 15 år, krävs vårdnadshavarnas godkännande. Vårdnadshavarna i 

vår studie informerades om syftet med undersökningen och vad den skulle användas till. Även 

barnen blev i vår studie personligen tillfrågade om de ville medverka och de fick syftet med 

studien förklarat för sig.  Barnen fick själva välja om de ville delta och de fick själva välja när 

intervjun skulle avslutas. Även pedagogerna blev informerade utifrån de olika kraven. Alla som 

deltog i studien informerades om att vi i våra intervjuer skulle spela in samtalet. 

Genom informationen till de deltagande uppfyller vi i vår studie vetenskapsrådets 

informationskrav och genom at de lämnar sitt godkännande uppfyller vi även samtyckeskravet. 

Eftersom vi även informerade om att alla uppgifter skulle användas konfidentiellt, uppfyllde vi 

därmed även konfidentialitetskravet. Det tredje kravet, nyttjandekravet, uppnådde vi genom att vi 

informerade om att allt material ifrån studien enbart skulle användas i studiesyfte och inte för 

kommersiellt bruk eller på annat sätt i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-14).  
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7. Resultat och Analys  

Nedan kommer resultatet av intervjustudierna med förskollärare och barn att presenteras. De två 

studierna har genomförts på olika förskolor och därför kan inga paralleller dras mellan 

urvalsgrupperna i studien. De två studierna har skrivits samman i resultat och analys, för att ge en 

tydligare bild av informanternas resonemang och våra val av tematiseringar. Resultatet och 

analysen utgår ifrån frågeställningarna, som tematiserats. 

Inledningsvis presenterar vi förskollärarnas uppfattningar om förändringar i uppdraget om 

barns delaktighet och inflytande. 

 

7.1. Förändringar i uppdraget om barns delaktighet och inflytande 

Som nämndes i bakgrunden, så har stora förändringar skett gällande uppdraget med barns 

delaktighet och inflytande och det är något som förskollärarna i vår studie lyfter fram. De menar 

att uppdraget har blivit mer och mer fokuserat. En av förskollärarna berättar till exempel att hon 

och hennes kollegor på 70-talet uppfattade att det var de som bestämde helt över innehållet i 

förskolan. 

 När jag jobbade med 2- och 3-åringar i början av 70-talet, hade vi till exempel samlingar där vi 
pratade om tomater, om tomatens insida och kärnor och fröer och så här. Barnen satt ju jättestilla 
och lyssnade. Då var det vi som hade kunskapen och vi skulle delge barnen den kunskapen. Så där 
var det inte så mycket inflytande från barnen. Så det har ju ändrat sig (Marianne).  

Även en annan förskollärare lyfter fram en förändring som hon har märkt genom åren som 

verksam förskollärare. Hon berättar att hon på 80-talet arbetade med barns delaktighet på det 

sättet att barnen var delaktiga i vardagssysslor i förskolan. Till exempel var de med och vattnade 

blommor eller dukade bordet. Hon uppfattar personligen att dessa dagliga uppgifter har 

försvunnit idag, men hon menar samtidigt att det kan bero på vart man arbetar. Hon menar att, 

för att kunna erbjuda barn att vara delaktiga och ha inflytande, så måste man som pedagog våga 

tro på barnet och dennes förmåga. ”Det handlar om tillit, att våga ge någon inflytande, våga tro på barnet” 

(Karin).  

70- och 80- talets pedagogik grundar sig på en utvecklingspsykologisk syn, där till exempel alla 

3-åringar jämfördes med de kunskaper och förmågor som barn i 3-årsåldern borde ha utvecklat. 

Detta kan jämföras med det punktuella perspektivet, att barn är på ett visst sätt vid en viss 

tidpunkt, oavsett vilket sammanhang de ingår i (Von Wright, 2000, s.196). I dagens förskola 
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handlar det mer om att se barn utifrån de olika individer de faktiskt är, inte utifrån ett fast 

varande som till exempel utifrån ett visst kön eller en viss ålder, och erbjuda dem en verksamhet 

som passar dem enskilt och den kontext de befinner sig i just nu. Det handlar om att se barn mer 

utifrån ett relationellt perspektiv. Att se på barn utifrån ett relationellt perspektiv, innebär därför 

att man som pedagog aldrig kan se barnet utifrån hur det är som subjekt, barnets personlighet är 

föränderlig och beroende av kontexten. Pedagogen måste se på barnet utifrån hur det kan vara, 

inte utifrån hur det är. Vem barnet är uppstår i relationen med pedagogen (Von Wright, 2000, 

s.196). 

7.2. Pedagogers förhållningssätt och bemötande 

Som Westlund belyser har pedagogens förhållningssätt och bemötande stor betydelse för att 

kunna närma sig barns perspektiv (Westlund, 2011, s.70-71). Detta belyser även förskollärarna i 

vår egen studie, då de menar att det är viktigt att barnen får uttrycka sina egna åsikter och tankar 

och att de blir respekterade för dessa. De menar att det är de som förskollärare som har 

huvudansvaret för att barnen mår bra, att de får omsorg, mat och värme, att de känner sig trygga i 

gruppen. Samtidigt menar de att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag, sin 

tid i förskolan. En av pedagogerna menar att ”man måste visa alla barn respekt, även de små, så man inte 

är den där som har makten att göra det och det, bara för att jag är äldst, det är ju hemskt” (Karin).  

Mead menar att jaget uppstår i relation till andra människor och att detta inte är något människan 

föds med. Barnets jag utvecklas utifrån interaktionen med den generaliserade andre där samhället, 

människors förhållningssätt och normer påverkar den socialaprocessen (Mead, 1976, s.109, 120). 

Pedagogerna blir på så sätt delaktiga i barnets utveckling av sitt själv, genom den sociala 

interaktionen (Ibid., s.120).  En av förskollärarna i vår studie sammanfattar sin syn på barns 

inflytande:  

jag tycker absolut att barn ska ha inflytande, de ska känna att de har det, de ska.. erfara det på 
något sätt, de ska kunna känna det med hela sin kropp att det här kan jag påverka och här när jag 
kommer hit är det någon som lyssnar på mig, mina ord är viktiga och det jag säger och gör är 
viktigt. Man ska ha den känslan liksom (Karin).  

En annan förskollärare uttrycker barns inflytande som ”ett steg in mot vuxenlivet, att de ska få vara 

delaktiga och påverka vad de ska göra och inte” (Lisa). 

Även barnen i vår undersökning lyfter fram vikten av att få göra sin röst hörd och att 

pedagogerna lyssnar på det de har att säga. Barnen uttrycker sin önskan om att pedagogerna ska 

uppmärksamma det de vill göra just nu. Ett av barnen uttrycker sig om viljan att bli lyssnad på av 

pedagogerna: ”Jag tycker de bara ska sitta och lyssna” (Maja). Detta kan tolkas som att Maja anser att 
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hon ska vara delaktig och ha inflytande i förskolans verksamhet. Samtidigt som barnen uttrycker 

sin medvetenhet om att de ska ha inflytande, menar de även att det ska ske på pedagogernas 

villkor. Det kan utifrån modellmaktsteorin tolkas som att barnen uppfattar att det är pedagogerna 

i sin roll som vuxna är de som har makt över att bestämma när barnen ska ges inflytande. Bråten 

(1989) menar att den modellstarke A har makten, antingen medvetet eller omedvetet, över 

modellsvage B (s. 106-107). 

Det spontana samtalet mellan pedagoger och barn, är viktigt för att barnen ska kunna ha 

inflytande i verksamheten, menar Westlund (2011, s.71). Precis som Westlund lyfter många av 

förskollärarna fram samtalet som en möjlighet att få reda på vad barnen vill och önskar. Med de 

äldre barnen kan man ha olika råd menar de, där man kan diskutera olika saker och göra 

demokratiska omröstningar. Förskollärarna lyfter fram vikten av att visa intresse för det barnen 

säger. ”Genom att anteckna det barnen säger, visar man för barnen att det de säger är viktigt” (Karin). 

Anteckningarna kan man sedan utgå ifrån vid ett senare tillfälle och på så sätt lyfta fram det 

barnen sagt och tyckt tidigare. På så sätt blir barnen medvetna om att de haft inflytande. Arnér 

och Tellgren menar att det är i samtalet som barnet kan uttrycka sig och utifrån sina erfarenheter 

och det sammanhang som barnet befinner sig i (Arnér & Tellgren, 2006, s.110-111). I det 

relationella perspektivet betonas relationen mellan pedagog och barn, där intersubjektivitet är det 

relationella perspektivets grund i den interaktionen (Von Wright, 2000, s.34).  

7.3. Att välkomna barns initiativ utifrån deras intressen  

Dolk menar i sin studie att pedagoger med goda intentioner vill att barnen ska ha möjlighet att 

delta i demokratiarbetet och utveckla sitt inflytande. Detta sker ofta enligt Dolk utifrån 

pedagogernas egna perspektiv på barn, vilket då handlar mer om barnperspektiv än om barns 

perspektiv (Dolk, 2013, s.10-11). En av förskollärarna berättar till exempel att hon och hennes 

kollegor introducerade ett tema om värderingar, som utgick ifrån en bok med olika kapitel och 

sånger. ”Barnen nappade inte alls på idén och boken var bara så tråkig, så vi bestämde oss då för att byta 

arbetsform” (Marianne). I detta fall är det pedagogerna som introducerar ett ämne som de tror att 

barnen ska vara intresserade av. Men när barnen visar motstånd, väljer pedagogerna att avbryta 

aktiviteter utifrån boken. 

Barns motstånd kan enligt Dolk istället bli utgångspunkt för verksamhetens arbete med barns 

inflytande (Dolk, 2013, s.10-11). I den dagliga verksamheten, menar pedagogerna att det är viktigt 

att man genom dialog får låta barnen uttrycka sina tankar och att pedagogerna är lyhörda för det 

barnen uttrycker. Flera av förskollärarna lyfter fram barnens egna initiativ till teman, till exempel 

kroppen, vatten eller dinosaurier, som pedagogerna sedan valt att lyfta fram att arbeta med. Sett 
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utifrån det relationella perspektivet måste pedagogerna se barngruppen utifrån just de barn som 

den består av. Barnen måste ses som unika och verksamheten måste utarbetas efter de 

önskningar som just de barnen har (Von Wright, 2000, s.196). Ser man som pedagog istället 

barngruppen utifrån ett punktuellt perspektiv, handlar det om att se alla barn i gruppen utifrån en 

genomsnittlig bild av hur barn borde vara och borde bli (Von Wright, 2000, s.38). Utifrån det 

punktuella perspektivet kan då samma teman introduceras vid samma tid varje termin, utan att 

någon hänsyn tas till barngruppen. Förskollärarna menar att det är viktigt att arbetet utgår ifrån 

barnens intressen. De menar att om barnen till exempel vill måla på stafflier och det är varmt ute, 

så kan man kombinera målningen med att vara ute genom att flytta ut stafflier. De poängterar 

också att man genom att studera barnen i deras lek, kan se vad de är intresserade av. Utifrån detta 

kan man sedan skapa olika teman, där barnen då indirekt varit med och bestämt temat. Då 

barnen får vara med och bestämma vad de ska göra i verksamheten, visar de större intresse. 

Förskollärarna lyfter fram vikten av att man med barn som inte har den verbala förmågan, 

som är tysta och mer försiktiga, måste vara lyhörd för deras kroppsspråk och andra signaler. Det 

är viktigt att man lyssnar in de tysta barnens önskemål också och att man inte bara tror att de 

håller med i allt som sägs och görs.  

Att som pedagog försöka närma sig ett barns tänkande innebär enligt Von Wright att 

pedagogen måste reflektera kring sin syn på tänkande hos en individ. Tänkande utifrån det 

punktuella perspektivet ses som att en individ successivt utvecklar sitt tänkande, där tänkandet är 

kopplat till individens kognitiva utveckling och något som följer en mognadsprocess. En 

konsekvens blir då att pedagogen i verksamheten behöver identifiera var i processen barnet 

befinner sig och därefter planera verksamheten utefter detta (Von Wright, 2000, s.188). I enighet 

med Meads teorier om den generaliserade andre och perspektivtagande i det relationella 

perspektivet, innebär det enligt Von Wright att tänkandet är socialt och tänkandet är grunden för 

utveckling av självet. Von Wright menar utifrån Meads teorier, att tänkandet är en rekonstruktiv 

konstruktion, som kan användas för att utveckla en individs erfarenhetsvärld. Att utgå ifrån ett 

barns tänkande, innebär då att se sammanhanget mellan erfarenhet och tänkande (Von Wright, 

2000, s.189.).  

Förskollärarna i studien uttrycker att barn inte alltid har möjlighet att få som de vill i 

förskolans verksamhet. En förskollärare uttrycker ett exempel:  

om vi som pedagoger har bestämt att vi ska ha en samling alla tillsammans och ett barn inte vill 
vara med, så måste man ibland försöka få med barnet på samlingen fast det inte vill (Karin).  

Flera av förskollärarna lyfter fram samlingssituationen som något de ska ha tillsammans som en 

grupp och en gemenskap. De menar att om ett barn vägrar vara med i samlingen kan de gå miste 
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om något. Samtidigt menar de att man inte alltid kan tvinga barn att delta i allt, man måste vara 

flexibel och se till situationen. Det handlar om att ge barnen frihet, men att de samtidigt får lära 

sig att man ibland måste göra som de andra barnen.  

Förskolan som en social institution, innefattar en mängd normer och värderingar inom 

verksamheten. I den interaktion som sker mellan individerna, påverkas de som är involverade av 

varandras attityder samt de normer och värderingar som råder i den kontext de befinner sig i 

(Mead, 1976, s. 187). Barnen i vår studie uttrycker att de i förskolan inte alltid kan få som de vill 

eftersom de i förskolan även måste ta hänsyn till andra barns önskningar. ”Man kan inte alltid få 

bestämma…alla vill ju bestämma!” (Kajsa). Även barnen i Sheridan och Pramling Samuelsson studie 

lyfter fram att de i förskolan måste ta hänsyn till alla individer i verksamheten. Sheridan och 

Pramling Samuelsson menar att detta sätt barnen resonerar kring, utvecklar kvalitén av 

demokratiarbetet i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.186). 

Barnen i vår undersökning var också medvetna om att pedagoger har olika metoder för att ta 

reda på barnets önskemål och intressen. De menade att pedagoger genom att observera dem, 

samt att samtala med dem, kan möjliggöra för att deras intressen tas till vara. Detta skulle kunna 

ses som att både pedagoger och barn reflekterar över sin egen reflektion i interaktionen, där 

Meads tankar om interaktion innefattar både språk, känslor och gester. Detta sker i ett samspel 

mellan individer, då man läser av den andres attityd (Mead, 1976, s. 132-133).  

7.4. Valmöjligheter 

Förskollärarna uttrycker att barn, för att kunna ha inflytande, måste erbjudas valmöjligheter. En 

av förskollärarna berättar:  

Ett barn var med mig varje vecka på planeringen till gymnastiken.. Men för att ha inflytande så 
måste man ju ha fått erfarenhet av vad man kan ha inflytande i kan jag uppleva. Så då hade vi haft 
gympa kanske i två år innan där jag hittade på saker, så då hade de en bank att ta av (Marianne).  

Beroende på vilket perspektiv, punktuellt eller relationellt perspektiv, som pedagogen ser barn 

utifrån, så skapar det konsekvenser för hur pedagoger tar till vara på barns erfarenheter (Von 

Wright, 2000, s.186).  

Sett utifrån ett relationellt perspektiv ses pedagogen som delaktig i skapandet av barnens 

erfarenheter i verksamheten, oavsett om de är subjektiva eller relationella. Synen utifrån det 

relationella perspektivet på erfarenheter, innebär att erfarenheter inte är något som kan tas fram 

som ett barns subjektiva egenskap. Erfarenheter är något som skapas i relationer med andra och 

är därmed föränderligt. I förskolans verksamhet, om man som pedagog utgår ifrån ett relationellt 

perspektiv, innebär det att erfarenheten blir det som sker i undervisningen, där barnets 
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sakkunskap är knuten till barnets erfarenhetsvärld (Ibid., s.187). Förskolläraren i citatet ovan 

menar att när barnen får kunskaper i ämnet gymnastik, kan det tolkas utifrån ett punktuellt 

perspektiv som att de kunskaper barnet förvärvat genom erfarenhet är något som sedan kan 

plockas fram ur det enskilda barnets inre. Men om pedagogen istället ser på barns kunskap som 

något som finns tillgängligt i den sociala situationen, utgår pedagogen från ett relationellt 

perspektiv på erfarenheter och kunskaper. Det innebär att kunskap inte kan plockas fram, utan 

sker i den sociala relationen genom handlingar (Von Wright, 2000, s.187-188).   

Förskollärarna menar vidare att man kanske inte alltid kan göra det som barn vill göra just i 

den stunden och att det då är viktigt att man som pedagog kommer tillbaka till vad barnen önskat 

och att man försöker göra det vid ett annat tillfälle istället. Von Wright menar att utifrån vilket 

perspektiv pedagogen i förskolan har på barns behov, intressen och sociala utveckling, så skapar 

det konsekvenser för verksamheten i förskolan (Von Wright, 2000, s.38). Barnen i vår studie 

menar att de har störst inflytande på eftermiddagarna då de har en möjlighet att välja mellan att 

vara inomhus eller utomhus. Dessa aktiviteter visar de uppskattning över, då beslutet ligger hos 

dem själva. Detta kan tolkas som att barnen utifrån denna valmöjlighet, uppfattar sin vilja och 

sina åsikter som lika betydelsefulla som pedagogens, den vuxnes perspektiv. Barnens uppfattning 

om att deras åsikter blir lika betydelsefulla i situationer, där de själva får vara med och påverka, 

kan tolkas utifrån ett maktperspektiv där pedagogen har makten genom att det är de som 

bestämmer över barnens valmöjligheter. Bråtens teori om modellmakt som pedagoger tar, 

antingen medvetet eller omedvetet, uteblir. Barnen uppfattar sig som jämlikar, men utifrån 

pedagogernas villkor. Dominansen mellan A och B uteblir (Bråten, 1989, s.106-107). 

En förskollärare redogör för vikten av att ge barnen möjlighet att kunna ha inflytande: ”Små 

barn vet inte själva vad man kan göra och därför måste vi erbjuda valmöjligheter” (Birgitta). En annan 

förskollärare fortsätter:  

Det är pedagogerna som är ansvariga för att material finns. Saknas det till exempel papper i ateljén, 
så kommer de små barnen att börja leka med någonting annat, just för att de inte vet att man kan 
be om det (Marianne).  

De valmöjligheter pedagogerna erbjuder, beror på ur vilket perspektiv pedagogen ser barnet. 

Utifrån ett punktuellt perspektiv, kategoriserar pedagogen barnet utifrån till exempel ålder. 

Pedagogen ser på barnet som ett vad och vad det kan bli. Konsekvensen av detta kan då leda till 

en självförståelse hos barnet som blir präglat av ett egenskapstänkande, exempelvis ”jag är två år 

och kan därför inte rita med tuschpennor” (Von Wright, 2000, s.195). Om man erbjuder 

valmöjligheter till ett barn utifrån ett relationellt perspektiv, utgår man som pedagog istället ifrån 
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barnets unika person, där man istället ser barnet som ett vem, där möjligheterna är obestämda 

(Ibid). 

7.5. Barns underordning och inflytande 

I vår studie med barn, var det främst uppfattning om att det är pedagogerna som bestämmer, 

som lyftes fram. I samspelet mellan barn och vuxna har barn en underordning i förhållande till 

vuxna, både på grund av styrka och storlek, men även på grund av kunskap och erfarenhet (Arnér 

och Tellgren, 2006, s. 47). Barnen uttryckte att det är pedagogerna som bestämmer i förskolan på 

grund av att ”de är vuxna, som är större än barn och att det är så man gör på förskolor” (Anna). Detta kan 

ses utifrån Bråtens teorier om modellmakt, där barnet med sin underordnade position intar den 

modellsvage positionen, medan pedagogen ses som den modellstarke. Barnen betraktar sig själva 

som oförmögna att bestämma i sammanhang där en fröken är närvarande (Bråten, 1989, s.106-

107). 

Ett av barnen menade att ”fröknarna bestämmer för att barn bestämmer massa dumt” (Lisa). Detta 

stämmer med Elvstrands studie hur barn kan uppfatta sin kompetens av att fatta beslut. Ett av de 

två dominerande synsätt som barnen i hennes studie, kom att uttrycka var att barn fattar dåliga 

beslut (Elvstrand, 2009, s. 162-164). Ett barn i vår studie uttryckte sig i frågan om barn kan 

bestämma att: ”barn kan bestämma när fröknarna bestämmer att vi får bestämma” (Johan). Även detta kan 

ses utifrån Bråtens teorier om modellmakt. Modellmakt lyfter även Arnér och Tellgren fram i sin 

studie där de menar att pedagoger, trots goda intentioner av att ge barn inflytande genom sin roll 

som förebild för barnen, inte ser sin maktposition i samspelet med barnet, vilket gör att barnen 

ser det vuxna perspektivet som det rätta i jämförelse med barnets egna tankar och åsikter (Arnér 

& Tellgren, 2006, s.47-48). Sett utifrån Meads teorier om den generaliserade andre, kan de 

strukturer som finns i samhället, med dess normer och värderingar, påverka barnens egen syn på 

sig själv, i skapandet av barnets själv (Meads, 1976, s.120). I samtalen om vad barnen skulle 

bestämma om de fick möjlighet, kom barnen in på önskan om att byta roll med pedagogerna. 

Dialogen nedan, mellan intervjuare och Maja, behandlar frågan Vad skulle du vilja bestämma i 

förskolan?  

 

– Vad skulle du vilja bestämma i förskolan?  

– Jag skulle vilja att fröknarna är barn.  

– Vad skulle du vara då?  
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– Fröken.  

– Vad skulle du göra när du är fröken?  

– Hämta mat med barnen och om det kommer en telefon så kan jag prata. 

 

Dialogen med Maja kan tolkas som att Maja är medveten om pedagogers makt och den vuxnes 

möjlighet att bestämma och där pedagogerna är de som dominerar i förhållandet mellan 

pedagoger och barn. Det resonemang som Maja för kan därför tolkas som att hon är medveten 

om den modellmakt som finns där de modellstarka vuxna dominerar de modellsvaga barnen 

(s.106-107). 

Till skillnad från barns uppfattning om att pedagogerna bestämmer på förskolan, menade 

barnen i vår studie att de hemma hade större möjligheter att bestämma. ”Barn får bara bestämma 

hemma” (Olle). I samspelet mellan pedagog och barn kan man därför utifrån interaktion dem 

emellan, tolka det utifrån Von Wrights tankar om hur man i mötet anpassar sig och koordinerar 

sina handlingar, vilket innebär att en konsekvens är att det är svårt att fånga en människas 

identitet, att man är på ett visst sätt. Människor konstruerar sin identitet, vilken är föränderlig och 

beroende av sociala interaktionsstrukturer (Von Wright, 2000, s.137-138). Barnen i vår studie 

uppfattar sina möjligheter till bestämmande olika beroende på det sammanhang de befinner sig i. 

En viktig aspekt som de kom att uttrycka var deras uppfattning om deras möjligheter till 

bestämmande och inflytande över leken. Barnen uppfattar att leken ger möjlighet till inflytande 

då de resonerar kring leken som något barnen bestämmer över. Den fria leken där barn är 

deltagare i leken. Barnen resonerar främst om den fria leken som aktiviteter de själva tagit initiativ 

till och där pedagogerna inte är närvarande. Barnen nämnde då främst de lekar barnen tog 

initiativ till utomhus. Ett barn gav uttryck för detta: ”Barnen bestämmer när de är ute och leker” 

(Albert). I Sheridan och Pramling Samuelssons studie visar det sig att barnen upplever att de har 

eget inflytande över lekar de själva tagit initiativ till och där de upplever att de deltar på jämlika 

grunder (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.180). Utifrån den tidigare nämnda 

modellmakten, kan det tolkas som att barnen i vår studie, ser den fria leken utan närvarande 

pedagoger, som en möjlighet till inflytande, då den vuxnes överordnade perspektiv saknas 

(Bråten, 1989, s.106-107). Sheridan och Pramling Samuelsson menar utifrån resultatet av sin 

studie, att pedagoger antar att barn har större förståelse i hur och vilka beslut de är delaktiga i, än 

vad barnen själva uppfattar (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.178-179).  

För att barns tankar och uppfattningar om olika fenomen ska synliggöras i verksamheten 

menar Halldén att pedagoger därför måste inta ett förhållningssätt för barns perspektiv, att de 

lyssnar på barnet men även att de ser barnet utifrån ett relationellt perspektiv. Det relationella 
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perspektivet tar hänsyn till den omvärld barnet befinner sig i, där barnets omvärld har betydelse 

för de utsagor barnet ger uttryck för (Halldén, 2003, s.14). I vår studie kan barns uppfattning över 

sitt inflytande, tolkas utifrån Meads teorier om intersubjektivitet. Intersubjektivitet enligt Mead 

innebär att det i samspel sker en interaktion där handlingar i form av språk, gester och känslor 

påverkar individerna i samspelet (Mead, 1976, s. 132-133). Interaktionen mellan pedagoger och 

barn innebär då att både pedagoger och barn handlar efter en mängd olika normer och 

förväntningar som sammanhanget innefattar (Ibid.). 

7.6. Regler, rutiner och resurser som kan försvåra för barns inflytande 

Förskollärarna menar att det finns många regler och rutiner som man som pedagog måste 

förhålla sig till i förskolan, vilket innebär att barn inte alltid kan ha inflytande. En av 

förskollärarna uttrycker sig i frågan: ”Vissa saker styrs ju av rutiner som vi som pedagoger måste följa, kök 

och städ och så, det måste vi förhålla oss till. Det är många som är inblandade i vissa saker” (Birgitta). Detta 

stämmer med vad Sheridan och Pramling Samuelsson belyser, att dagens rutiner kan hindra att 

barns åsikter och intressen tas tillvara (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.175). I samtalet 

med barnen, uttrycker de att de inte har möjlighet att påverka delar av dagens rutiner i förskolan. 

Det som barnen främst uttryckte som en del av det barnen måste göra i förskolans verksamhet 

var att gå ut. ”Man måste gå ut om man ska gå ut. Om man ska vara ute längre, då ska man faktiskt det” 

(Lisa). Barnen menade vidare att det var pedagogerna som bestämt att barnen varje dag skulle gå 

ut, men barnen var inte medvetna om varför, bara att fröknarna bestämt det.  

En av förskollärarna menar exempelvis att de på förskolan går ut varje dag för att de vet att 

barn mår bra av att få frisk luft. Det är de som förskollärare som har ansvar att se till att barnen 

får det de mår bra av. Halldén menar att pedagoger företräder barnen när det berör vad de anser 

vara för barnens bästa. Halldén menar vidare att när man som pedagog har tolkningsföreträde av 

ett barns behov, ser man situationen ur ett barnperspektiv (Halldén, 2003, s. 12-13). Sett utifrån 

det punktuella perspektivet, ses individen utifrån vad en genomsnittlig människa behöver. Man 

ser barnet utifrån en idealbild av vad ett barn i förskolan behöver (Von Wright, 2000, s.176).   

I samtalen med barnen menade barnen att reglerna i förskolan handlar främst om sådant man 

inte får göra. ”Man får inte säga fula ord…man får inte säga bajs” (Johan). Barnen menade vidare att de 

regler som finns på förskolan är skapade av pedagogerna. Barnen lyfter fram reglerna som 

någonting som pedagogerna bestämt ”för att barn gör en massa dumt” (Lisa). Den viktigaste regeln 

som barnen kom att berätta om var att man inte får springa. Samtidigt försökte barnen då 

komma på förklaringar till den regeln: ”Jo, för man kanske halkat någon gång å så, man kanske, ja man 

kanske har hala strumpor å så springer man och halkar, så har man gjort det två gånger. De är därför…tror 
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jag” (Anna).  Detta sätt att som barnen resonerar kring reglerna i förskolan, kan tolkas som att de 

blir bemötta utifrån ett punktuellt perspektiv. De vuxna utgår då ifrån förutfattade meningar om 

vad som kan hända, istället för att utgå från vad det skulle kunna bli (Von Wright, 2000, s.211). 

Vidare menar Von Wright att inom förskolans verksamhet, finns former och strukturer som 

följer förskolans traditioner. Trots denna förutbestämdhet som finns i undervisningssituationer så 

kan de pedagogiska situationerna dock skilja sig åt beroende på om det sker ett möte, där både 

pedagoger och barn är deltagare. I detta möte ses inte barnet mot pedagogen, utan relationen 

mellan dem, vilket öppnar för relationen mellan det unika och det gemensamma. Dessa möten 

menar Von Wright finns inom det relationella perspektivet och innebär att det reflexiva 

tänkandet och självet är centralt i mötet (Von Wright, 2000, s. 210-211). 

Även resurserna i förskolan menar förskollärarna, hindrar deras vilja att barn ska kunna ha 

inflytande. Pedagogerna menar till exempel att även om de gärna vill att barnen har inflytande, så 

är det ibland omöjligt då de är få pedagoger. Personalbristen tvinga dem ibland att vara utomhus 

fast att de planerat en aktivitet inomhus tillsammans med barnen, där barnen varit med och 

bestämt innehållet. Barnen i Sheridan och Pramling Samuelssons studie, menar att de inte har 

möjligheter till deltagande och inflytande över verksamhetens delar som organisation, rutiner, 

innehåll och aktiviteter som utgår från pedagogernas initiativ (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2001, s. 188). 

Förskollärarna lyfter fram samtal som den största möjligheten att få reda på vad barn tycker 

och tänker, men de menar samtidigt att de önskar att de hade mer tid till att kunna göra fler 

fördjupade samtal med barn. En av pedagogerna uttrycker följande: ”Vi skulle vilja ha mer tid till att 

göra intervjuer med barnen, det är då vi får reda på vad de tycker” (Marianne). Brist på tid är något som 

Arnérs och Tellgrens studie lyfter fram. Även i deras studie har det visat sig att pedagogerna inte 

alltid har tid för fördjupade samtal. (Arnér & Tellgren, 2006, s.110-111). Då våra pedagoger 

uppfattar att tiden inte räcker till för fördjupade samtal, innebär det även konsekvenser för 

verksamheten. Det är i handling som självet utvecklas och utifrån det relationella perspektivet, 

synliggörs det punktuella perspektivets kommunikativa begränsningar. I det relationella 

perspektivet där intersubjektiviteten möjliggör för att i samtal inte endast ta hänsyn till det verbala 

språket, utan möjliggör för all kommunikation mellan människor i handlande och pedagogen blir 

då delaktig i den kommunikationen (Von Wright, 2000, s.213). 

Förskollärarna menar också att de skulle behöva mer planeringstid och reflektionstid, så att de 

kan diskutera mer i arbetslaget och därmed skapa bättre möjligheter för arbetet med barns 

inflytande. De menar vidare att de måste ha tid att kunna reflektera över om de uppnått varje mål 

i läroplanen för varje barn. Även ekonomin sätter stopp för mycket när det gäller barns inflytande 
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förklarar pedagogerna. För att barn själva ska kunna bestämma vad de vill göra, måste det finnas 

material att välja mellan. Pedagogerna menar att barn inte behöver leksaker i mängder, men de 

menar att det finns så mycket bra material som skulle passa de olika barnens behov, men som 

tyvärr är för dyrt för att köpas in.  

Att utgå ifrån en syn på barn utifrån ett punktuellt perspektiv, innebär att man arbetar med 

målet att man ska få barnet att uppnå något utifrån de förutsättningar det har sedan tidigare. 

Därmed är material i förskolan oväsentligt. Ser man däremot barnens utveckling utifrån ett 

relationellt perspektiv, ses förutsättningar som något som kan tillföras barnet. Därmed blir 

material en viktig faktor för hur barnet ska möjliggöras erfarenhet (Von Wright, 2000, s.184-185). 
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8. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar inflytande 

i dagens förskola, samt hur dessa uppfattningar kan relateras till Meads interaktionsteori samt 

Von Wrights punktuella respektive relationella perspektiv. De resonemang som våra informanter 

kommit att ge uttryck för i våra samtalsintervjuer, har vi valt att söka förståelse för utifrån teorier 

om interaktion, där det punktuella och det relationella perspektivet står i fokus i vår analys. Detta 

har undersökts utifrån följande frågeställningar: På vilket sätt uppfattar förskollärare i dagens 

förskola sitt uppdrag med barns inflytande? Hur resonerar förskollärare och barn om möjligheter 

för barns inflytande i förskolan? Hur resonerar förskollärare och barn om hinder för barns 

inflytande i förskolan? 

8.1. Den intersubjektiva vändningen 

Vår undersökning visar att förskollärare uppfattar att uppdraget med barns inflytande har 

förändrats under åren. Från att ha utgått mer ifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn, 

med barnets ålder och mognad i centrum, till en barnsyn där barn ses utifrån ett socialt och ett 

kulturellt sammanhang. Synen på barn har gått från att betraktas som ett vad med förutsägbar 

framtid till ett vem, utifrån det oförutsägbara. Från att ha gått ifrån en mer auktoritär pedagogik, 

där pedagogen i sin roll som vuxen, satt inne med kunskap som skulle förmedlas till barnen, till 

en pedagogik med fokus på sociala och kommunikativa handlingar. Fokus har gått från ett 

punktuellt till ett relationellt perspektiv. 

     Den ändrade synen ställer nya krav och öppnar för nya frågor för förskollärare i 

verksamheten. Vår studie har visat att pedagoger idag tvingas reflektera mer över sitt egna 

förhållningssätt och bemötande, för att kunna möjliggöra för ett relationellt perspektiv, där barns 

inflytande kan bli en del av verksamheten. Detta stämmer överens med Sheridan och Pramling 

Samuelssons och Emilssons studier, vilka belyser hur pedagogers förhållningssätt och bemötande 

påverkar förskolans kvalité, där kvalité innebär ömsesidig dialog, tillvaratagande av barnens 

initiativ och tankar (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.175; Emilsson, 2008, s.76-77). 

8.2. Möjligheter för barns inflytande 

Vår studie har visat att förskollärare uppfattar samtalet mellan pedagog och barn som viktigt, just 

för att de menar att barnen då får möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och tankar. De menar 
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vidare att de som pedagoger ska lyssna och respektera det barnen uttrycker, vilket även Westlund 

nämner i sin studie (Westlund, 2011, s.71). Förskollärarna menar att aktiviteter ska vara 

meningsfulla och därför utgå från barnens intresse. Att utgå från barns egna initiativ menar 

pedagogerna möjliggör för barns inflytande i förskolan. Dolk visar på skillnader av att företräda 

barnens intresse utifrån ett barnperspektiv, jämfört med att utgå från barns perspektiv (Dolk, 

2013, s. 10-11). 

Barn lyfter fram samtal som en möjlighet för att få uttrycka sina önskningar och på så sätt ha 

inflytande i verksamheten. Barn ser samtal som en möjlighet där de i dialog med pedagoger får 

synliggöra sina tankar och åsikter. Vårt resultat visar att barn har en demokratisk medvetenhet i 

förskolan, där allas åsikter och tankar ska synliggöras. Barn uppfattar att de har större möjligheter 

att bestämma hemma, där de normer och värderingar som finns i förskolan saknas.  

Sheridan och Pramling Samuelssons studie visar att barn kan resonera kring demokrati i 

förskolan och detta blir möjligt i en förskola med god kvalitét, där barn har möjlighet att ta del av 

varandras perspektiv samt argumentera för sina åsikter. Barn uppfattar sin förmåga att få påverka 

sin situation genom egna beslut, som betydelsefullt för sin möjlighet till inflytande i förskolan, 

samt utveckling av sin identitet. Att barn är kompetenta att fatta beslut visar även barnen i 

Elvstrands studie (Elvstrand, 2009, s.162-164). 

Samtidigt kom barn att uppfatta störst möjlighet till inflytande i leken utan närvarande 

pedagoger, vilket vår studie tidigare har belyst utifrån pedagogernas modellmakt. 

8.3. Hinder för barns inflytande  

Förskollärare uppfattar rutiner och resursbrist som ett hinder för barns inflytande. Sheridan och 

Pramling Samuelssons menar i sin studie, att förskolor där rutiner styr alltför mycket, hindrar 

barn från att ha inflytande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s.175). Rutiner och resurser 

inom förskolan som är konstruerade utifrån ett barnperspektiv lämnar inget utrymme för barns 

egna önskningar (Halldén, 2003, s.12-13). 

  I likhet med pedagoger, uppfattar även barn att regler och rutiner begränsar deras möjlighet till 

inflytande. Barn resonerar kring regler och rutiner som något som är bestämt av de vuxna. 

Barn uppfattar själva sin underordning som ett hinder för inflytande, där de vuxnas perspektiv är 

det överordnade, vilket stämmer med Arnér och Tellgrens studie om modellmakt (Arnér & 

Tellgren, 2006, s.47-48).  
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9. Konklusion 

Det finns inga barn, bara människor med olika fattningsförmåga, olika erfarenheter, olika behov, 
olika känslomässiga reaktioner. Kom ihåg, att vi inte känner dem (Von Wright, 2000, s.173). 

 

Genom våra studier har vi kommit fram till att utifrån den rådande barnsynen i dagens samhälle, 

där Lpfö98/10 är det främsta verktyget i förskolans verksamhet, innebär att pedagoger måste 

reflektera över sitt förhållningssätt och sitt sätt att möta barnen, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning. Men vår studie visar även, till skillnad från tidigare forskning, att barn anser att 

de ska ha rätt till delaktighet och inflytande. Detta samtidigt som barnen själva förstår att de är i 

en underordnad position och att det finns en maktordning som de vill ha inflytande i. Pedagoger 

måste vara öppna för de möjligheter varje barn har, vilket innebär att pedagoger måste se varje 

barn som unikt. Att inte på förhand bestämma vem någon är eller kan bli, utan se sin delaktighet i 

skapandet av vem barnet kan vara i det sammanhang som pedagoger och barn är delaktiga i. Barn 

har olika erfarenheter, olika behov och olika känslomässiga reaktioner, vilka alla tillhör den 

kontext barnet just nu befinner sig i. Att vara nyfiken och visa intresse för ett barn, innebär att 

söka svaren i relationen och inte hos individen som människa. I relationen, genom handlingar, 

uppstår intersubjektivitet.  

De pedagogiska möten som sker i förskolan mellan barn och pedagoger, innebär att 

pedagogerna i sin maktposition i förhållande till barnen, genom medvetenheten av sin position, är 

de som har makten att påverka barns utveckling. För att barn ska bli delaktiga i det 

demokratiuppdrag som förskolan står för, krävs en ständig reflektion hos pedagogerna, över de 

normer och värderingar som finns i förskolan som påverkar mötet mellan barn och pedagoger. 

I och med vår studie har vi fått en fördjupad bild av vad barns inflytande i förskolan innebär. 

Samtidigt har det visat på en komplexitet i begreppet inflytande, där många faktorer försvårar 

möjligheten att varje enskilt barn får möjlighet att göra sin röst hörd och påverka verksamheten.  

En viktig faktor som vi likt tidigare forskning visar, är samtalets betydelse för att möjliggöra 

för barns inflytande. 

 

Vi är Någon då vi föds, eftersom vi föds till en social värld. Men vi kan vara Ingen om vi inte får 
tillfälle att interagera och kommunicera, utan blir uteslutna ur den sociala gemenskapen (Mead i 
Von Wright, 2000, s.209). 

 



 

39 
 

I likhet med citatet ovan är det betydelsefullt att vara medveten om att vi människor utvecklas i 

relation, samspel och interaktion med andra. Att pedagoger i förskolan inte tar för givet det 

barnen uttrycker utan lyssnar på vad barnet verkligen menar. Att ta in det som barnet säger som 

någonting nytt och intressant. Det är därför viktigt att som pedagog reflektera över sitt 

förhållningssätt gentemot barnen, utifrån den maktposition man har som vuxen, att i 

kommunikationen sträva efter en jämnbördig nivå, där barn uttryck och tankar ses som 

intressanta och värdefulla i verksamheten.  

 

För att få en större förståelse för de faktorer som möjliggör respektive hindrar i mötet mellan 

pedagoger och barn, hade observation varit ett bra komplement till de resonemang som 

förskollärarna och barnen gett uttryck för.   
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Bilaga 1. Informationsbrev till förskollärare 

En studie om pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i förskolan 

 

Jag heter Elin Andersén och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala 

Universitet och jag håller just nu på med min examensuppsats som jag skriver tillsammans med 

en kurskamrat, Hanna Tjärner. Vår uppsats handlar om barns respektive pedagogers syn på barns 

inflytande i förskolan. Uppsatsen är uppdelad i två delstudier, där den ena handlar om barns egen 

syn på sitt inflytande i förskolan och den andra om pedagogers syn på barns inflytande. Hanna 

skriver om barns syn och gör intervjuer med barn. Jag skriver om pedagogers syn och gör 

intervjuer med förskollärare.  

Det vore roligt om du ville ställa upp på en intervju, där vi kommer att utgå ifrån 

intervjuguiden nedan. Intervjun kompletteras sedan med frågor som dyker upp under samtalet 

och som Du eller jag anser vara intressanta där och då. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och används enbart i studiesyfte. Du kommer självklart att vara anonym. Jag vill 

gärna spela in intervjun (bara röster) för att kunna gå tillbaka och analysera intervjun i efterhand. 

Det är bara jag och Hanna som kommer att ha tillgång till materialet och så fort studien och 

uppsatsen är klar, raderas materialet. Om du vill kommer du att kunna ta del av uppsatsen när 

den är klar. 

Diskutera helst inte svaren på frågorna med någon annan pedagog innan intervjun, då jag är 

ute efter att få Din subjektiva syn angående barns inflytande. 

Jag vill att du skriver på nedan att du ställer upp på en intervju. 

 

 

 

Namn:………………………………………………Datum och ort………………………… 

 

 

Jag tackar på förhand för att du vill ställa upp!  

Med vänligaste hälsningar, 

Elin Andersén, lärarstudent vid Uppsala Universitet 

  



 

43 
 

Bilaga 2. Intervjuguide med förskollärare  

Uppvärmningsfrågor 

• Ålder 

• Utbildning 

– Vad har du för utbildning? 

– När utbildade du dig? 

– Antal år inom yrket? 

– Hur länge har du arbetet där du arbetar nu? 

• Verksamheten 

– Hur många barn går det på avdelningen där du arbetar? 

– Hur många pedagoger arbetar på din avdelning? 

– Hur många av dessa är förskollärare? 

– Har ni någon speciell inriktning på er förskola? (Reggio Emilia, Ur & Skur, Montessori..) 

 

Tema: Delaktighet och inflytande 

Undertema 1: Syn på barns inflytande 

– Vad innebär ordet inflytande för dig? 

– Vilken skillnad anser du finnas mellan att vara delaktig och att ha inflytande? 

– Tycker du att barn ska ha inflytande? Över vad? När inte? 

– Tror du att barn vill ha inflytande? Över vad? När inte? 

– Finns det något som barn inte ska/ inte kan ha inflytande över? 

 

Enligt den reviderade läroplanen för förskolan, 2010, ställs det ännu högre krav på att 

förskolläraren ska erbjuda möjlighet för barn att ha inflytande i verksamheten 

 

Undertema 2: Syn på barns inflytande i förskolan 

– Hur arbetar du för att barn ska ges möjlighet till inflytande i förskolan? 

– Hur arbetar ni som arbetslag för att barn ska ges möjlighet till inflytande? 

– Hur märker du om barnen har inflytande i verksamheten? 

– Brukar ni diskutera barns inflytande i arbetslaget? När? Hur? 

– Finns det barn som har mer inflytande än andra? 

– Hur kan man möjliggöra för alla barn att ha inflytande i förskolan? 
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– Tycker du att arbetet med barns inflytande har förändrats under dina år som verksam? 

– Hur skulle du vilja utveckla arbetet med barns inflytande?  

 

 

Undertema 3: Inflytande och gränser 

– Vad finns det för begränsningar med att arbeta med barns inflytande? Dilemman? 

– Om verksamheten var obegränsad, hur skulle det då se ut? 

– Hur tror du barn uppfattar eventuella gränser för inflytande? 

 

Avslutande frågor: 

– Vad är viktigt för dig att barnen får med sig för kunskaper/ vad de har lärt sig om inflytande 

och delaktighet när de lämnar förskolan? 

– Finns det någonting du vill tillägga som du tycker är viktigt i frågan om barns inflytande i 

förskolan? 
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Bilaga 3. Informationsbrev till vårdnadshavare 

Detta brev är information till föräldrar och barn om deltagande i en studie om barns inflytande i 

förskolan.  

Jag heter Hanna Tjärner och studerar till förskollärare på Uppsala universitet där jag nu läser 

min sista termin. Under denna examenstermin kommer jag skriva ett examensarbete. Detta arbete 

skriver jag tillsammans med en kurskamrat vid Elin Andersén. Vårt arbete kommer handla om 

barns inflytande i förskolan. Min delstudie i vårt gemensamma arbete innebär att undersöka barns 

egna uppfattningar om sitt inflytande i förskolans verksamhet. Elin Andersén kommer att 

undersöka förskollärares uppfattning om barns inflytande i förskolan. Som underlag till detta 

arbete behöver jag intervjua barnen i förskolan. Barnintervjuerna kommer att pågå under ca 15 

minuter och samtalet kommer att dokumenteras med hjälp av röstinspelning. Detta för att vi ska 

ha möjlighet att ta del av materialet vid flera tillfällen och återge barns egna tankar och åsikter så 

korrekt som möjligt. Barnen kommer att vara anonyma i vår studie och allt insamlat material 

kommer endast jag och Elin ta del av. Vid avslutad studie kommer allt insamlat material att 

förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och man kan närsomhelst välja att avbryta sin medverkan.  

För detta behöver jag ditt godkännande.  

 

 

 

 

 

Barnets namn: _________________________________  

Vårdnadshavares namn: _________________________  

Vårdnadshavares underskrift  

__________________________  

Uppsala den 
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Bilaga 4. Intervjuguide med barn 

 

Intervjuguide barn 

Tema 1: uppvärmningsfrågor 

- Ålder  

- Förskola 

- Avdelning 

 

Tema 2: Förskolans verksamhet och barns intressen 

- Vad gör man på dagarna i förskolan? 

- Vad brukar ni leka? 

- Vad är roligt/ inte roligt i förskolan? 

- Vet fröknarna vad du tycker är roligt?  

- Får du göra det du tycker om på förskolan? 

- Hur får de reda på vad du tycker? 

 

Tema 3: Förskolans möjligheter och begränsningar 

- Vad får man göra i förskolan? 

- Vad får man inte göra i förskolan? 

- Hur vet du vad man får och inte får göra? 

- Vem bestämmer det? Finns det regler? 

- Varför finns det regler tror du? 

- Varför tror du de bestämmer? 

- Vad tycker du om reglerna? 

 

Tema 4: Vem bestämmer i förskolan 

- Vem bestämmer i förskolan? 

- Varför bestämmer de? 

- Kan barn bestämma i förskolan? 

- Vad tror du att barns skulle bestämma? 

- När får du vara med och bestämma? 

- Vad skulle du vilja bestämma i förskolan? 


