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Syftet med studien är att utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan utifrån 

barnperspektiv. Studien inriktar sig mer specifikt på hur barn uttrycker sitt inflytande 

om förskolans verksamhet och särskilt dess inomhusmiljö och material. Vi har använt 

oss av begreppen barnperspektiv och barns perspektiv för att ta del av barnens uttryck. 

Vi har även använt oss av begreppen ”human beings” och ”human becomings” för att 

få syn på om barnen är eller blir i sitt inflytande i förskolan. Studien är av kvalitativ 

karaktär och empirin är insamlad genom deltagande observationer samt samtal med 

barn. Analysmetoden är tematisk där studiens teman har arbetats fram utifrån analys 

av samtalen med barnen och de deltagande observationerna. Studiens teman har även 

arbetats fram genom att analysera empirin utifrån begreppen ”human beings” och 

”human becomings”. Resultatet visar att barnen ges många valmöjligheter i förskolans 

verksamhet men att de oftast inte haft möjlighet att påverka förskolans inomhusmiljö 

och material. Resultatet visar också att tillgängligheten i inomhusmiljön och av 

materialet på förskolan varierar. Begreppet inflytande och dess innebörd är något som 

barnen inte har stor kunskap om därför blir en slutsats att barn måste göras mer 

medvetna om deras möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om barns inflytande i förskolan. Under vår utbildning har vi 

intresserat oss för barns inflytande och särskilt för hur barn uttrycker sig kring sitt 

inflytande på förskolan. I förskolan finns det många barn med olika bakgrunder, 

erfarenheter samt intressen vilket gör att förskolans verksamhet bör förändras utefter 

vilka barn som vistas där. Vid tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt 

att inomhusmiljön ibland inte förändras utifrån barngruppen och därför är vi nyfikna på 

hur barn uttrycker sitt inflytande över förskolans verksamhet och särskilt dess 

inomhusmiljö och material.   

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att barns intressen samt behov ska tas 

tillvara när det gäller utformningen av verksamheten. Eftersom barnen i barngrupperna 

förändras kommer det inte alltid vara likadana intressen och förutsättningar som bör ligga 

till grund. Biteus och Engholm (2016) betonar att lärmiljön samt verksamheten ska 

anpassas efter de barn som finns i den och på så sätt skapar barn inflytande över sin egen 

utveckling. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ska vuxna och barn 

tillsammans i förskolan aktivt delta i beslut som rör utformningen av den pedagogiska 

miljön. Detta är något som även står i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) där det 

står att barn ska ha inflytande över arbetssättet och verksamhetens innehåll och att det är 

förskollärarnas ansvar att det blir så. Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) är 

barns inflytande i verksamheten viktigt eftersom barnen kan få sina röster hörda samt bli 

lyssnade till. Om barn får inflytande i verksamheten kan de öva sig i att uttrycka sina 

åsikter samt lyssna på andras röster. Då blir barnen också delaktiga i beslut och delar 

beslutsfattande med de vuxna (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska lägga grunden för barns förståelse 

för demokrati och att när barn får ta ansvar för sina egna handlingar samt miljön i 

förskolan stärks deras sociala utveckling. 

Utbildningsdepartementet (2017) betonar att förskolans uppdrag är brett och mångtydigt 

och det framgår att läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) behöver anpassas till dagens 

situation och inför framtida utmaningar. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska 

därför revideras vilket inkluderar de delar som handlar om barns inflytande. Vi förstår 

det som att det därför behövs mer kunskap om läroplanens alla delar vilket gör vår studie 
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aktuell och angelägen. Enligt Vetenskapsrådet (2015) uppmärksammas frågan om 

demokrati och hur det kan förstås utifrån ett förskoleperspektiv i forskning. 

Vetenskapsrådet (2015) anser att demokratiuppdraget kan förstås som en fråga om barns 

möjligheter till inflytande. Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2015) att demokratiuppdraget 

framställs som centralt i den svenska förskolan men det behövs kunskap om hur det 

omsätts i praktiken samt hur det kan förstås ur barnperspektiv. Vi förstår det som att det 

behövs mer forskning om barns inflytande i förskolan som utgår från barnperspektiv. 

Den forskning som vi har tagit del av utgår istället från förskollärarnas perspektiv. I den 

här studien vill vi därför belysa barns inflytande utifrån deras perspektiv.  
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2. Syfte 

Mot bakgrund av det ovan beskrivna behovet av att studera inflytande utifrån 

barnperspektiv och läroplanens kommande revidering där delarna om inflytande 

inkluderas är syftet med denna studie att utveckla kunskap om barns inflytande i 

förskolan utifrån barnperspektiv. 

2.1. Frågeställningar  

 Hur uttrycker barn på en tre till fem års avdelning på förskolan sitt inflytande?  

 

 Hur uttrycker barn på en tre till fem års avdelning på förskolan sitt inflytande om 

förskolans verksamhet och särskilt dess inomhusmiljö och material? 

  



 

4 

 

3. Bakgrund 

I följande kapitel redogörs för forskning samt litteratur som behandlar barns inflytande i 

samhället utifrån ett historiskt perspektiv. Därefter berörs barns inflytande i förskolan 

utifrån ett historiskt perspektiv där barnstugeutredningen, pedagogiska programmet, 

barnkonventionen och läroplan för förskolan presenteras. Urvalet är gjort genom relevant 

litteratur och styrdokument för förskolan. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning 

av de historiska perspektiven.  

3.1. Barns inflytande i förskolan utifrån ett historiskt perspektiv 

Skolverket (2010) beskriver att på tidigt 1900-tal var tanken att inte bara bedriva 

forskning om barn utan att göra detta tillsammans med och för barn. Vidare anser 

Skolverket (2010) att forskning skulle utgå från barns perspektiv och det var viktigt att se 

dem som kompetenta deltagare på sina egna villkor. Det har under åren förekommit flera 

olika styrdokument för förskolan och alla har de gemensamt att barns inflytande betonas 

på ett eller annat sätt. Utifrån ett historiskt perspektiv kan barns inflytande i förskolan ses 

som något som har växt fram och blivit allt tydligare med åren.  

3.1.1. Barnstugeutredningen 

År 1968 tillsattes Barnstugeutredningen, en statlig utredning som innefattar två delar där 

första delen utgör ett pedagogiskt program samt teoretiskt underlag. Dialogen mellan 

vuxna och barn ansågs vara viktig och ett förhållningssätt där barnen skulle bemötas med 

respekt samt lyhördhet arbetades fram. Den andra delen bestod av förslag till bland annat 

förändringar av miljön samt pedagogiska idéer (Svenska facklärarförbundet, 1972). I 

Barnstugeutredningen (1972) framgår det att planeringen av förskolans miljö ska utgå 

från en ingående kännedom om organisatoriska förutsättningar och krav. Vidare står det 

att det pedagogiska arbetet ska planeras från säsong, vecka eller dag och med hänsyn till 

den aktuella barngruppen men också för att främja samverkan mellan olika grupper. 

Materialet ska finnas för allmänna, löpande aktiviteter, speciella aktuella intressen men 

också för att eventuellt leda över eller föra in nya intressen (SOU 1972:26; SOU 

1972:27).  

3.1.2. Pedagogiska programmet 

År 1986 fick Socialstyrelsen ett uppdrag från regeringen att utarbeta ett pedagogiskt 

program som skulle bilda en ram för den pedagogiska verksamheten i förskolan 
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(Socialstyrelsen, 1987). I det pedagogiska programmet lyfts det fram att den pedagogiska 

verksamheten ska bygga på den aktuella barngruppen och dess villkor. För att det ska 

kunna ske måste personalen i förskolan få fria händer att utforma verksamheten, dess 

innehåll och arbetssätt. Utifrån generella teorier samt kunskaper ska personalen i 

förskolan kunna tolka, förstå och utgå från barngruppen för att utforma en verksamhet 

där varje barn har möjlighet till utveckling. Detta medför att innehållet kommer att skilja 

sig åt i förskolorna (Socialstyrelsen, 1987). Vidare anser Socialstyrelsen (1987) att det 

pedagogiska programmet synliggör vikten av att barns intressen samt tankar lyfts fram. 

Det står att personalen i förskolan ska välja innehåll i verksamheten som utgår från barns 

förmåga, tankar samt intressen som de uttrycker och vad personalen anser som viktigt för 

dem. Socialstyrelsen (1987) nämner i det pedagogiska programmet att barn är beroende 

av den miljö som de befinner sig i för att utvecklas som enskilda individer samt 

medlemmar av samhället.  

3.1.3. Barnkonventionen 

I Barnkonventionen (UNICEF, 1989) står det att barn har olika rättigheter, bland annat 

att de ska bli respekterade och att varje individ ska bli sedd samt lyssnad på. Det står 

även att barn har rätt till att uttrycka sin åsikt i olika sammanhang samt vara delaktiga i 

sitt eget lärande, vilket gör att det finns grundläggande skäl till varför barn ska ges 

inflytande i förskolans verksamhet.  

3.1.4. Läroplan för förskolan  

År 1997 gav Utbildningsdepartementet ut betänkandet Att erövra omvärlden (SOU 

1997:157) som var ett förslag till läroplan för förskolan. Där lyfts det fram att barnen ska 

kunna påverka sin situation och bli delaktiga i förändringar samt att förskolans pedagogik 

handlar om att utgå från barnen och deras intressen. Den pedagogiska miljön har 

betydelse för barns utveckling samt lärande och det finns en strävan att vidareutveckla 

och fördjupa arbetsformen så att barn görs mer delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön (SOU 1997:157). När sedan läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016) kom år 1998 blev det tydligare att barns inflytande är något som betonas. Detta 

synliggörs genom att det står att de intressen samt behov som barnen själva ger uttryck 

för på olika sätt bör ligga till grund för planeringen av den pedagogiska verksamheten 

och för utformningen av miljön på förskolan.  
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3.2. Sammanfattning 

Det framgår utifrån styrdokument ur förskolans historia att synen på barn har förändrats 

sedan senare delen av 1900-talet. Sammanfattningsvis visar litteratur och styrdokument 

för förskolan att inflytande är något som varit synligt men på olika sätt i de olika 

dokumenten. Inflytande är något som har växt fram och det blir tydligare med åren att 

barn ges ett större utrymme när det kommer till inflytande i förskolans verksamhet. 

Förskolans styrdokument har över tid gått från att förstå inflytande som att hänsyn ska tas 

till aktuella barngrupper till att förstås som ett eget begrepp där inflytande är något som 

ska genomsyra hela verksamheten.  

 

Detta leder oss vidare till presentationen av tidigare forskning samt vald litteratur kring 

områdena barns inflytande samt inomhusmiljö och material i förskolan.  
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4. Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning samt litteratur som behandlar det valda 

forskningsområdet. Urvalet är gjort genom sökningar på databaser samt genom att ta del 

av rapporter och styrdokument för förskolan. Inledningsvis berörs barns inflytande i 

förskolan, därefter behandlas inomhusmiljö och material i förskolan. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen samt litteraturen kring dessa 

två områden.   

4.1. Barns inflytande i förskolan 

I Skollagen (SFS 2010:800) och i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att 

barn ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan. Vidare står det i läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) att förskolan ska lägga grunden för barns förståelse för 

demokrati. Det är förskollärarna i förskolan som ska förbereda barn för vad det innebär 

att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle samt vilka rättigheter och skyldigheter 

som förknippas med det. Barn ska även utveckla sin förmåga att vilja ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan (Skolverket, 2016). Enligt Johannesen och Sandvik (2009) 

förknippas ofta inflytande med begreppet demokrati. Även Emilson (2007) lyfter fram 

inflytande som en del av förskollärarnas uppdrag när det kommer till att förmedla vad 

demokrati är i förskolan. Demokrati i förskolan har nästan blivit likställt med barns 

inflytande samt att formen är viktigare än innehållet många gånger. Emilson (2007) anser 

att det alltså är viktigare att lära sig påverka än att faktiskt ha inflytande över 

verksamheten. Dock anser Biteus och Engholm (2016) att barns inflytande inte handlar 

om att barnen ska bestämma eller att de ska ges olika val i verksamheten utan inflytande 

kan istället ses som en möjlighet för barnen att påverka sin vardag. Förskolan vilar på 

demokratiska grunder men detta ska inte blandas ihop med barns inflytande. Enligt 

Biteus och Engholm (2016) handlar inte barns inflytande om när barn får olika val i 

förskolan, exempelvis vad de vill leka med eller i vilket rum utan det kan istället ses som 

demokratiprocesser där barns delaktighet synliggörs. Barns inflytande handlar alltså inte 

om val utan möjligheten att kunna påverka verksamhetens utformning. 

 

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter fram att begreppet inflytande ger en viktig balans i 

förhållande till att diskussioner kring barns möjlighet till att bli medbestämmande lyfts på 

många förskolor. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att barns inflytande i 
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verksamheten är viktigt eftersom barnen kan öva sig i att uttrycka sina åsikter och lyssna 

till andras röster. Vidare betonar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att barnen då blir 

delaktiga i beslut och delar beslutsfattande med de vuxna. Johannesen och Sandvik 

(2009) anser att inflytande inte bara ska ses som att barnen är närvarande utan att deras 

uttryck även ska påverka verksamhetens innehåll på ett eller annat sätt. Detta genom 

samspel och att lyssna samt respektera varandra i en gemenskap. Westlund (2010) anser 

att det finns flera olika sätt i förskolan där barn kan vara med och påverka verksamheten, 

exempelvis genom att regelbundna samtal sker mellan förskollärare och barn där deras 

frågor samt tankar framhävs. Det kan också ske genom diskussioner samt att barnens 

initiativ och idéer tas tillvara och uppmuntras. Vidare betonar Westlund (2010) att det på 

förskolan sker flera olika möten varje dag och i dessa kan både barn och förskollärare 

utvecklas samt förstå varandra. Skolverket (2013) beskriver att barn inte bara ska anpassa 

sig till det samhälle som redan finns utan de ska även vara medskapare av det 

tillsammans med andra.  

 

Enligt Arnér (2009) växer barn med det förtroende de får och förskollärare som tar 

tillvara på detta genom att vara lyhörda, tillåtande och intresserade av barns idéer kan 

planera förskolans verksamhet utefter barns intressen. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) belyser vikten av att som förskollärare kunna få barn att dela med sig 

av sina tankar. För att sedan kunna tolka och använda sig av vad barn uttrycker för att 

anpassa verksamheten utefter det. Emilson (2007) anser att inflytande inte bara är en 

förberedelse inför framtiden utan det är något som pågår här och nu och det är viktigt för 

barn att bli sedda, hörda samt respekterade. Enligt Emilson (2007) påstås inflytande även 

vara en förutsättning för barns lärande samt utveckling och om barn har inflytande över 

sin egen inlärningsprocess blir lärandet djupare. Inflytande betonas som en mänsklig 

rättighet och det kan ses som att inflytande har ett egenvärde och inte bara är viktigt i 

förhållande till barns lärande och utveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

lyfter att barns inflytande blir synligt i förskolans verksamhet genom att barn delger egna 

åsikter samt agerar. Det är viktigt att förskollärarna visar samma respekt gentemot barnen 

som till vuxna och att vuxna försöker tolka barns meningsskapande utifrån hur barnen 

uttrycker sig samt agerar i verksamheten. Vidare anser Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) att för att vuxna ska kunna ge möjligheter till att barn ska bli delaktiga 

så krävs det att de har en förmåga att ta barns perspektiv. I arbetet med barns inflytande i 

förskolan strävar förskollärare efter att utveckla en individualitet samt insikt hos barnen 
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och detta utifrån deras behov samt upplevelser på förskolan. Enligt Johansson (2003) kan 

förskollärarna förhålla sig till barns tankar och idéer genom att låta dem uttrycka sig på 

olika sätt, exempelvis genom att samtala och diskutera med barn vilket är ett sätt att låta 

barns perspektiv bli synligt. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har barn 

inflytande när de upplever att deras värld blir hörd och sedd genom att deras intressen, 

tankar och idéer samt sätt att förstå bemöts på ett respektfullt sätt. 

4.2. Inomhusmiljö och material på förskolan 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att miljön ska vara inspirerande och 

barnen som vistas på förskolan ska få möjlighet att ha inflytande över den. Förskolans 

miljö ska även vara trygg och samtidigt utmana barnen, locka dem till lek samt aktivitet. 

Detta är även något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar genom att 

beskriva förskolans pedagogiska miljö som en inspiration för barnen där de uppmuntras 

till utforskande, handlingar samt upptäckande. Vidare anser Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) att den pedagogiska miljön kan ses ur olika synvinklar, å ena sidan som 

fysisk å andra sidan som psykisk. Det kan vara utrymmen, materialet samt klimatet. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar också vikten av att barn i förskolan 

ska vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och deras erfarenheter, 

intressen, önskningar samt kunskaper ska vara utgångspunkten. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) lyfter fram betydelsen av att barn kommer från olika bakgrunder med 

varierande erfarenheter och att dessa kommer att påverkas av de nya miljöer barn möter. 

Även De Jong (2010) betonar betydelsen av miljön i förskolan eftersom flertalet av 

barnen i Sverige vistas på förskolan under stor del av dagen. Dock får miljön ofta en 

undanskymd roll och dess betydelse förminskas samt att miljön lätt kan tas för given.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar den pedagogiska miljöns utformning 

som förutsättning för barns lärande. Därför borde den pedagogiska miljön vara utformad 

så att barns utveckling samt lärande främjas. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

anser att miljöns utformning sänder signaler om vad som förväntas ske i den pedagogiska 

verksamheten. Enligt Hundeide (2006) anpassar barn sig efter vilka förväntningar som 

finns i miljön. Därför blir det av vikt, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), 

att den pedagogiska miljön erbjuder varierat och flexibelt material eftersom det har stor 

betydelse för vilka uttrycksformer barn kan använda sig av. Materialet ska alltså vara rikt 

och varierat samt att det ska finnas tillgängligt för barnen. Eriksson Bergström (2013) 
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anser att rummets möblering samt sättet som materialet erbjuds på påverkar hur barns 

aktiviteter utvecklas och ageras. Rum som redan har förutbestämda teman kan medföra 

att barn skapar aktiviteter utefter de teman som redan finns i rummen. Enligt Eriksson 

Bergström (2013) kan neutrala rum ses som ett fysiskt verktyg som inte ger ett tydligt 

direktiv till vad som förväntas ske utan istället skapar en variation av utforskande för 

barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter dock betydelsen av att barn 

aktivt ska delta i utformningen av den pedagogiska miljön och att förskolans miljö ska 

ordnas av barn och förskollärare tillsammans. Eriksson Bergström (2013) belyser också 

betydelsen av att barn i förskolan ofta är beroende av förskollärarna när det kommer till 

aktiviteter och tillgång till olika miljöer samt material. Vidare anser Eriksson Bergström 

(2013) att detta kan begränsa barns möjligheter och att barnen har litet utrymme för deras 

egen kontroll över miljö, material samt aktiviteter.  

 

Björklid (2005) och De Jong (2010) anser att förskolans utformning inte får vara 

oföränderlig. Miljön ska kunna användas och förändras kontinuerligt beroende på vad 

som sker i verksamheten samt den aktuella barngruppens intressen. Vidare betonar De 

Jong (2010) att om läroplanen följs och barns intressen samt förutsättningar ligger till 

grund för utformningen av den pedagogiska miljön bör det alltså finnas stora skillnader i 

hur förskolors avdelningar ser ut runtom i landet eftersom alla barn är olika.  

4.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning samt litteratur att inflytande är centralt i 

förskolans vardag. Det framkommer även att barn på olika sätt ska ges möjlighet att 

utöva inflytande över förskolans verksamhet där miljön utgör en viktig del. Den tidigare 

forskningen och litteraturen visar att grunden för förskolans pedagogiska utformning bör 

ta sin utgångspunkt i barns intressen samt erfarenheter. Det finns skilda synsätt i den 

tidigare forskningen samt litteraturen om huruvida demokrati kan ses som inflytande. 

Demokrati lyfts som en viktig del när det kommer till barns inflytande i förskolan men 

det framgår att inflytande inte enbart handlar om val som kan förknippas med 

demokratiprocesser. Inflytande kan istället handla om att barn ska kunna påverka 

verksamheten och sin vardag. Den tidigare forskningen samt litteraturen visar att för att 

barn ska kunna ha inflytande över förskolans verksamhet är det viktigt att förskollärarna 

är lyhörda inför barns idéer, intressen och erfarenheter.  
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Vi vill i den här studien utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan med fokus på 

att barns egen syn på inflytande belyses. Därför kommer vi nedan beskriva begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv samt begreppen ”human beings” och ”human 

becomings” som studien inspireras av. Detta för att få en större förståelse för hur vi kan 

närma oss syftet med studien som är att utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan 

utifrån barnperspektiv. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan utifrån 

barnperspektiv. Därför inspireras den här studien av begreppen barns perspektiv och 

barnperspektiv samt teorierna kring ”human beings” och ”human becomings” eftersom 

det stämmer väl överens med vårt valda forskningsområde. I den här studien vill vi 

närma oss barns perspektiv genom att säga något om deras tillvaro samt framhäva deras 

röster och på så sätt använda oss av barnperspektiv.  

5.1. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Enligt Kjørholt (2001) finns det en diskussion som problematiserar antagandet att barn 

kan göras till subjekt och att vi kan säga oss förstå samt uttrycka barns perspektiv. 

Johansson (2003) lyfter frågan om vi verkligen kan studera olika företeelser som sägs 

grundas i barns perspektiv, avsikter samt erfarenheter. Även Stern (1985) anser att vi inte 

har tillgång till den subjektiva värld som barn lever i utan vi måste uppfinna den för att 

ha ett utgångsläge för våra tankar samt tolkningar. Johansson (2003) lyfter också att det 

tåls att tänka på varför vi gör det och för vem vi gör det: är det för barnet, för forskaren 

eller för den verksamma förskolläraren? Vad är egentligen barns perspektiv? Sommer, 

Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) anser att barn har en förmåga att tolka vad de 

upplever med hörseln, synen, känseln samt lukten på ett sätt som inte behöver stämma 

överens med hur vuxna ser på sin värld. En stor förlust med att bli vuxen är att vi kan ha 

glömt bort hur det var att vara barn. Men som vuxen finns ändå kapaciteten, både 

emotionellt och kognitivt, att kunna se saker ur andras perspektiv. Enligt Sommer et al. 

(2011) kan den vuxnes försök och förmåga att förstå barns värld kallas för barnperspektiv 

medan barnets egna erfarenheter och uttryck förstås som barns perspektiv. I 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) framgår det att alla barn har rätt att få sin röst hörd 

samt att få sina synpunkter beaktade. I och med införandet av Barnkonventionen 

(UNICEF, 1989) i Sverige fastställdes det att alla myndighetsbeslut som tas ska vara med 

hänsyn till barnperspektivet och barns bästa. Halldén (2003) och Sommer et al. (2011) 

betonar också respekten för att barns perspektiv på sin egen värld ska hållas levande. 

Enligt Sommer et al. (2011) tydliggörs det även i Barnkonventionen (UNICEF, 1989) att 

barnet är i fokus med deras tankar, känslor, åsikter och uppfattningar samt att de ges en 

medborgarstatus. Vidare anser Sommer et al. (2011) att detta i en demokrati ger 

individen vissa sociala, politiska samt medborgerliga rättigheter. Tanken är att barn ska 
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bli aktiva demokratiska individer och för att de ska kunna bli det krävs det att hänsyn tas 

till barns perspektiv.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv är inte synonymer men är ofta tagna för givet och 

innebörden av uttrycken är inte alltid självklara (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003). Enligt Arnér (2009) är begreppet barnperspektiv tolkningsbart, mångtydigt och 

diffust. Det finns inte bara ett barnperspektiv utan perspektivet är föränderligt i relation 

till kulturella, historiska och sociala sammanhang. Enligt Halldén (2003) kan 

barnperspektiv förklaras som barns syn på tillvaron genom en vuxens perspektiv. 

Barnperspektiv som ett ord innebär ett perspektiv med fokus på att tillvarata barns 

förutsättningar samt upplever och studera en kultur skapad för barn samt barnets bästa. 

Barnperspektiv handlar om att fånga barns röster och att tolka dem (Halldén, 2003). 

Halldén (2003) och Sommer et al. (2011) anser att för att förstå skillnaden på barns 

perspektiv och barnperspektiv tåls det att tänka på vem det är som formulerar 

perspektivet: är det barnen själva eller är det någon som företräder barnen. Enligt 

Sommer et al. (2011) kan barnperspektivet baseras på barns perspektiv men att det alltid 

kommer att tolkas av en vuxen. Det kan ses som ett perspektiv som företräder vuxnas 

försök att förstå barns tankar och uppfattningar om sina egna liv.  

  

Enligt Halldén (2003) innebär barns perspektiv som två ord att använda ett perspektiv 

som är barnets. Enligt Sommer et al. (2011) är barns perspektiv barnets eget perspektiv 

som representerar barns uppfattningar, förståelse av sin värld samt erfarenheter. Detta är 

även något som Arnér (2009) lyfter när hon beskriver barns perspektiv som barnens egen 

syn på tillvaron och hur de ser världen genom sina ögon. För att ta del av barns 

perspektiv är det viktigt att se vart barnen har sin uppmärksamhet för att se vad som är 

viktigt för dem. Vidare hävdar Arnér (2009) att det är viktigt att se barn som aktörer och 

att de agerar i samspel utifrån deras egna förutsättningar. Barn ska uppleva sin tillvaro 

som meningsfull och barns erfarenheter samt intressen ska tas tillvara. Arnér (2009) 

anser också att genom att prata med och lyssna på barnen när de berättar om vad som 

händer i verksamheten får vi kunskap om deras perspektiv på tillvaron som vi vuxna 

skapar för dem. Enligt Halldén (2007) kommer vuxnas möten med barn alltid vara 

påverkade av den vuxnes barnsyn och hur de tror att barn ser på sin omvärld. Arnér 

(2006) och Sommer et al. (2011) delar samma tankar om att vuxnas sätt att se på barn 

påverkar hur barn ges möjlighet till inflytande i förskolan. Sommer et al. (2011) 



 

14 

 

sammanfattar det som att barns perspektiv är vad vi vuxna försöker förstå via ett 

barnperspektiv.  

5.2. ”Human beings” och ”human becomings” 

Enligt Hundeide (2001) får definitionen av barn samt barnsyn betydelse för den omsorg 

och bemötande barn får. Johansson (2003) anser att sättet att se på barn i högsta grad 

handlar om människosyn. Vidare betonar Johansson (2003) att barnsyn kan ses som 

perspektiv på barn. Det framhävs som två synsätt som är i motsatsförhållande till 

varandra: barn som ”human beings” och barn som ”human becomings”. När barn 

betraktas som mer ofullkomliga än vuxna ses de som ”human becomings”. Barn kan 

även förstås som ”human beings” då de ses som medmänniskor med avsikter och 

förmåga till mening även om barn inte har vuxnas ordförråd eller samma kroppsliga och 

verbala förmåga (Merleau-Ponty, 1962; Corsaro, 1987; James & Prout, 1990). Enligt 

Uprichard (2008) ses barnet utifrån synsättet ”human beings” som en social aktör med 

sin egen rätt och som aktivt bygger sin egen barndom utifrån egna tankar samt 

erfarenheter. Enligt James, Jenks och Prout (1998) får barndomen en framträdande 

betydelse samt ett egenvärde i sig själv om barn ses som kompetenta och aktiva sociala 

aktörer samt medskapare. Däremot anser Johansson (2003) att om utgångspunkten ligger 

i att barn förstås som ”human becomings” blir barndomen en brist och något som ska 

rättas till genom utveckling samt socialisation. Vidare hävdar Johansson (2003) att barn 

då blir företrädare för sin ålder vilket kan ses som att deras uttryck är tecken på att de har 

en viss ålder eller befinner sig på ett visst utvecklingsstadium. Faktorer som kön, familj 

eller personlighet blir inte lika framträdande. Uprichard (2008) anser att när barn ses som 

”human becomings” är strävan att bli vuxen och barnet saknar de universella färdigheter 

samt egenskaper som en vuxen har. Vidare hävdar Uprichard (2008) att när barn ses som 

”human becomings” ses barn som icke kompetenta och att genom att bli vuxen kan 

denna kompetens erövras. Enligt Karlsson (2009) kan synsättet att barn förstås som 

”human becomings” förknippas med barnperspektivet. Trots att barnperspektivet på 

många olika sätt ser till barns rättigheter och utveckling är det dock inte självklart att 

barns röster samt meningsskapande tas tillvara och respekteras. Enligt Uprichard (2008) 

finns det problematik kring att se barn som ”human becomings” vilket kan vara att stort 

fokus ligger på framtiden. Fokus ligger på vad barnet kommer att bli istället för vad 

barnet är här och nu. Vidare anser Uprichard (2008) att barnet ses som en blivande vuxen 

istället för att ses som en ung person med egna rättigheter. Detta kan bli problematiskt 
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enligt Uprichard (2008) eftersom när fokus ligger på framtiden är det lätt att försumma 

och avfärda barnets vardag som sker här och nu. När vi tänker om något i framtiden kan 

det påverka hur vi tänker om det i nutiden och därför blir det problematiskt att se barn 

som ”human becomings” och som något som barnen ska bli. Men när barn förstås som 

”human beings” enligt Johansson (2003) är barn i hög grad delaktiga i en värld som de 

delar med de vuxna. För barns aktiviteter tillsammans är denna värld den största 

inspirationskällan. Karlsson (2009) anser att synsättet där barn förstås som ”human 

beings” närmar sig barns perspektiv då barn ses som kompetenta och medskapare av de 

olika sammanhang de befinner sig i. Uprichard (2008) hävdar dock att det kan finnas 

problematik med att se barnet som ”human beings” eftersom risken finns att framtiden 

hamnar i skymundan och en del av att vara barn är att se fram emot framtiden. Uprichard 

(2008) anser att barnet är en del av tiden vilket medför att barnet har en dåtid, en nutid 

samt en framtid och som ständigt befinner sig i relation till dessa.   

5.3. Begreppsförtydligande i relation till studien 

Avslutningsvis vill vi förtydliga hur vi relaterar till begreppen: barnperspektiv, barns 

perspektiv, ”human beings” och ”human becomings”. I denna studie ser vi på begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv i enlighet med Sterns (1985) tankar om barn och 

problematiken med att försöka förstå deras perspektiv. Stern (1985) anser att vi inte har 

tillgång till den subjektiva värld som barn lever i utan vi måste uppfinna den för att ha ett 

utgångsläge för våra tankar samt tolkningar. Enligt Sommer et al. (2011) används 

begreppet barnperspektiv med en mängd olika betydelser i olika sammanhang. Begreppet 

kan oftast användas slarvigt och inte förklarat vilket leder till att det är öppet för tolkning. 

Sommer et al. (2011) beskriver det som att för att närma oss barns perspektiv av världen 

de lever i behöver vi använda oss av ett barnperspektiv för att tolka vad barnen upplever. 

I den här studien har vi försökt tolka barns uttryck samt erfarenheter och på så sätt använt 

oss av ett barnperspektiv. Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan också 

relateras till begreppen ”human beings” och ”human becomings”. Enligt Karlsson (2009) 

kan synsättet att barn förstås som ”human becomings” förknippas med barnperspektivet. 

Vidare anser Karlsson (2009) att barnperspektivet på många olika sätt ser till barns 

rättigheter och utveckling men att det inte är självklart att barns röster samt 

meningsskapande tas tillvara. Karlsson (2009) anser att barnperspektivet utgår ifrån att 

vuxna ser och ger utrymme för barns förutsättningar samt utvecklingspotential. Vi håller 

delvis med Karlssons (2009) beskrivning om relationen mellan begreppen barnperspektiv 
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och ”human becomings”. Vi har tidigare poängterat att vi i den här studien vill försöka 

förstå och lyfta fram barns uttryck när det kommer till deras inflytande i förskolan. 

Därför anser vi att vi tar tillvara barns röster och meningsskapande. Men vi förstår att det 

är vi vuxna som ger barnen utrymme och möjlighet till att uttrycka sig som vi sedan tar 

tillvara för att skapa goda förutsättningar för lärande samt utveckling. När det kommer 

till begreppen barns perspektiv och ”human beings” beskriver Karlsson (2009) att 

synsättet där barn förstås som ”human beings” närmar sig barns perspektiv då barn ses 

som kompetenta och medskapare av de olika sammanhang de befinner sig i. Även här 

håller vi delvis med Karlssons (2009) beskrivning. Vi ser ändå barn som kompetenta och 

medskapare av de sammanhang de befinner sig i även om vi använt oss av 

barnperspektiv eftersom vi försöker närma oss barns perspektiv. När det kommer till 

begreppen ”human beings” och ”human becomings” har vi lutat oss mot Johanssons 

(2003) beskrivningar. Johansson (2003) anser att när barn förstås som ”human beings” är 

barn i hög grad delaktiga i en värld som de delar med de vuxna. Vi har valt att förstå 

begreppet ”human beings” som att barnen är delaktiga i förskolans verksamhet genom att 

barnen kan påverka den samt vara i den på sina egna villkor. När det kommer till 

begreppet ”human becomings” anser Johansson (2003) att det är när barn betraktas som 

mer ofullkomliga än vuxna. Vi har valt att förstå begreppet ”human becomings” som att 

barnen till största del inte har möjlighet att påverka förskolans verksamhet.   
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6. Metod 

I följande kapitel presenteras val av forskningsmetod, redogörelse för val av metod, urval 

samt vårt genomförande. Därefter följer etiska överväganden samt en diskussion om 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis presenteras studiens 

analysmetod.  

6.1. Kvalitativ studie 

Denna studie är skriven utifrån en kvalitativ ansats eftersom den avser att bidra med 

kunskap kring forskningsområdet barns inflytande i förskolan med hjälp av ett tolkande 

förhållningssätt. Enligt Johansson (2013b) är syftet med en kvalitativ ansats att få en 

kontextuell och fördjupad förståelse för något. Genom att använda sig av en kvalitativ 

ansats anser Ahrne och Svensson (2015) att forskaren kommer nära de miljöer och 

människor de studerar.  

6.2. Metodval 

Denna studies empiri består av deltagande observationer samt samtal med barn. Syftet 

med studien är att utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan. I den här studien 

vill vi ta del av barns perspektiv och för att kunna göra det har vi valt att observera och 

föra samtal med barn på två stycken tre till fem års avdelningar eftersom vi antog att 

barnen skulle kunna uttrycka sig verbalt.  

 

Vi har använt oss av deltagande observation eftersom vi vill komma åt barns uttryck och 

på så sätt synliggöra samt försöka förstå deras perspektiv. Fangen (2005) hävdar att vid 

deltagande observation utförs två former av agerande, dels involvering i samspel med 

andra och dels observation av vad som sker. Vidare beskriver Fangen (2005) att i en 

deltagande observation är det viktigt att engagera sig i vad andra försöker säga istället för 

att ställa sig utanför och oförstående inför vad som sägs. Enligt Fangen (2005) går det 

inte i en deltagande observation att ta en åskådarposition utan det krävs deltagande för att 

få trovärdig data. Vi har deltagit partiellt, vilket innebar att vi inte deltog i verksamheten 

fullt ut (Ahrne & Svensson, 2015) men att vi ändå gick in i de deltagande 

observationerna och ställde frågor till barnen. Vår tanke var inte att gå in i barnens lekar, 

aktiviteter eller ta en förskollärarroll utan om vi hörde eller såg något som vi undrade 
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över eller ville veta mer om samtalade vi med barnen för att få bättre förståelse för deras 

perspektiv.  

 

Vid samtalen med barnen hade vi förberett frågor som vi använde oss av (se bilaga 1). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det finns flera olika motiv för att 

föra samtal med barn, exempelvis att som förskollärare bli bättre på att förstå barns värld 

och på så sätt kunna skapa en lärandemiljö som ser till barns utveckling samt lärande. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är avsikten med samtal med barn att 

få dem att dela med sig av sina tankar men också att ta del av barns olika sätt att tänka. 

Samtalen drev vi framåt med hjälp av följdfrågor samt att vi var öppna för barnens 

infallsvinklar (Johansson, 2013a). Johansson (2013b) anser att de vanligaste metoderna 

inom en kvalitativ ansats är deltagande observation och att föra samtal på olika sätt precis 

som vi använt oss av.  

6.3. Urval 

I den här studien gjordes urvalet av förskolor utifrån ett bekvämlighetsurval där 

förskolorna låg nära oss. Enligt Bryman (2011) definieras bekvämlighetsurval som ett 

urval då en plats i ens närhet väljs ut för att deltaga i en undersökning. Vi har utfört de 

deltagande observationerna samt samtalen med barn på två förskolor som vardera hade 

en tre till fem års avdelning vilket var ett kriterium för urvalet. Vi valde att utföra de 

deltagande observationerna samt samtalen med barnen vid inomhusvistelse.  

 

I de deltagande observationerna har barnen vars vårdnadshavare som lämnat samtycke 

varit med. Vid utlämnandet av samtyckesdokumenten (se bilaga 2) insåg vi att vi inte 

hade uttryckt oss tillräckligt tydligt om att vi avsåg att använda oss av ljudinspelning vid 

samtalen med barnen. Detta medförde att vi fick lämna ut ytterligare ett 

samtyckesdokument (se bilaga 3) där vi informerade om ljudinspelningen. En 

konsekvens av detta blev att vi samtalade med och observerade de barn vars föräldrar 

som hade samtyckt till ljudinspelning och därför blev det bortfall av deltagare. Vid 

besöken på den första förskolan befann sig 13 barn på förskolan men vi fick endast 

observera 12 barn vid dessa tillfällen. Vid besöken på den andra förskolan befann sig 18 

barn på förskolan men vi fick endast observera 13 barn vid dessa tillfällen. Vid de olika 

deltagande observationerna har barnen oftast varit i grupper om fyra till fem barn men 

ibland färre. I samtalen har 19 barn i grupper om tre till fyra barn deltagit och dessa har 
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valts ut genom att vi har använt oss av samtyckesdokumenten. Samtalen varade mellan 

10 till 15 minuter.  

6.4. Genomförande 

Inledningsvis togs kontakt med förskolecheferna då vi frågade om vi kunde besöka de 

utvalda förskolorna. Sedan tog vi kontakt med respektive förskola och avdelning för barn 

som är tre till fem år. Vid vårt besök på förskolorna presenterade vi oss själva för både 

personal och barn samt informerade om varför vi var där. Vi berättade att vi skulle utföra 

en studie och vad studien i stora drag skulle handla om. Vid detta tillfälle fick vi även 

möjlighet att gå runt på avdelningarna och ta del av miljön. Vi lämnade även ut två 

samtyckesdokument till barnens vårdnadshavare. Det ena samtyckesdokumentet innehöll 

information om studien och dess syfte samt samtycke till att barnet fick deltaga. Dock 

fattades det information, som vi tidigare nämnt, på detta samtyckesdokument om 

samtycke till ljudinspelning vid samtalen med barnen vilket ledde till att ett andra 

samtyckesdokument lämnades ut. Vi satte även upp ett informationsdokument i hallen på 

respektive förskola. I detta informationsdokument presenterade vi oss och informerade 

om studien (se bilaga 4). I samråd med personalen bestämde vi vilka dagar som de 

deltagande observationerna och samtalen skulle ske på.   

 

De deltagande observationerna och samtalen som ägde rum vid inomhusvistelse 

genomfördes tre gånger på respektive förskola. Eftersom studien inriktar sig på att 

utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan med fokus på verksamheten och 

särskilt dess inomhusmiljö och material har vi inte observerat vid utomhusvistelse. Under 

de deltagande observationerna använde vi oss av papper och penna för att föra 

fältanteckningar samt att vi har använt oss av en spaltdokumentation (se bilaga 5). Vi har 

delat upp de deltagande observationerna och samtalen under en och en halv vecka där vi 

observerat tre tillfällen på varje förskola. Vid besöken på förskolorna delade vi upp oss så 

att två utav oss utförde de deltagande observationerna medan den tredje förde samtal med 

barnen. Dessa roller skiftade mellan oss och detta för att alla tre skulle ha intagit alla 

roller. Resterande tid användes till transkribering av samtalen och att renskriva 

fältanteckningarna samt reflektera tillsammans om dem. 
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6.5. Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har till syfte att underlätta för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare så att det blir en god fördelning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Individskyddskravet förtydligas i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi är väl medvetna om att när studier av barn görs är 

forskningskravet och individskyddskravet viktigt samt att barn ska få samma information 

som vuxna men på ett sätt som de kan förstå (Johansson & Karlsson, 2013). För att 

informera och förbereda barnen inför studien besökte vi förskolorna innan de deltagande 

observationerna samt samtalen och berättade om oss själva och varför vi skulle komma 

dit.  

 

Inför de deltagande observationerna har avdelningarna på förskolorna fått ett 

informationsdokument som innehåller syftet med studien och vad empirin kommer att 

användas till. Vi satte upp informationsdokumentet synligt, exempelvis i hallen på 

förskolan, så att alla kunde ta del av informationen. Utöver informationsdokumentet har 

vi skickat ut ett enskilt dokument till alla vårdnadshavare där de gett sitt samtycke till att 

deras barn deltar i studien. Det framgick också i dokumentet att deltagandet i studien 

kunde avbrytas när som helst samt att vi skulle avidentifiera allt observationsmaterial. 

 

Vid studier av barn är det svårt att säkerställa att de vill deltaga genom samtycke och det 

blir därför centralt att visa respekt för barn genom att se till att forskarens närvaro inte 

upplevs som störande, påträngande eller integritetskränkande (Johansson, 2003). Det kan 

finnas barn som känner sig obekväma att prata enskilt (Spyrou, 2011) därför blev det ett 

etiskt övervägande att ha samtal med barn i grupp. Enligt Johansson och Karlsson (2013) 

är det särskilt viktigt med frivilligheten under studier av barn. Barn behöver veta att de 

själva bestämmer om de vill vara med och att de kan avbryta när de vill samt att de inte 

behöver svara på alla frågor. Spyrou (2011) lyfter fram att vid samtal med barn är det 

viktigt att förstå att när forskaren går in och ut ur barns värld på ett ofta snabbt sätt för att 

samla data kan analysen av deras svar ibland bli förvrängda. Spyrou (2011) anser att för 

att ge en så rättvis bild av barns uttryck som möjligt måste vi förstå att deras uttryck har 

flera lager och vid tillfälliga samtal kan det hända att vi inte förstår fullt ut vad barnen 

vill säga oss. Detta är något vi har varit medvetna om på det sättet att vi förstår att vi 
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endast kan försöka återge barnens perspektiv. Vi kan inte fullt ut förstå vad barnen vill 

säga oss och vad som framkommit vid samtalen samt de deltagande observationerna kan 

ha påverkats av vissa faktorer. Eftersom vi i den här studien lyfter fram barnens 

perspektiv behöver detta inte nödvändigtvis stämma överens med andras perspektiv på 

förskolan, exempelvis förskollärarnas.  

6.6. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Genom att vi har samlat in empirin på ett noggrant sätt kan studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet stärkas. För att få en så rättvis bild som möjligt har vi gått igenom 

materialet efter de deltagande observationerna. Vi har då diskuterat samt reflekterat om 

materialet tillsammans eftersom de då är som mest färskt i minnet. Vi har varit och är 

fullt medvetna om att vid observationer kan våra erfarenheter samt tolkningar påverka 

vad det är vi faktiskt sett och upplevt men så gott det går ska detta inte påverka studien. 

För oss var det därför viktigt att vara fler än en person vid observationstillfället eftersom 

vi upplevde situationerna olika. På så sätt blev observationsmaterialet mer trovärdigt 

eftersom vi var fler personer som kunde reflektera samt tolka empirin och komma fram 

till liknande slutsatser. Vi har använt oss av deltagande observation samt samtal med 

barn vilket enligt Fangen (2005) är två metoder som lämpar sig särskilt bra att 

kombinera. Genom att vi har använt oss av fler än en metod och intagit olika roller vid 

insamlandet av empiri bidrar det till triangulering vilket säkerställer denna studies 

tillförlitlighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I vår analys har vi även 

jämfört våra samtal och de deltagande observationerna för att hitta likheter så att de båda 

metoderna stärker varandra och på så sätt också kan bidra till triangulering. Vi vill också 

understryka att studien är skriven utifrån en kvalitativ ansats och dess resultat kan därför 

inte anses som generaliserbart. Studien intresserar sig istället för att utveckla kunskap om 

hur barn på just dessa två förskolor uttrycker sig om deras inflytande på förskolan.  

6.7. Analysmetod 

Analysprocessen har på ett sätt pågått ända sedan empirin samlades in eftersom vi efter 

varje besök på förskolorna har samtalat och reflekterat om samtalen samt de deltagande 

observationerna. Direkt efter varje besök transkriberade vi var för sig samtalen med 

barnen och renskrev fältanteckningarna från de deltagande observationerna. Sedan läste 

vi igenom den insamlade empirin från samtalen med barnen och de deltagande 

observationerna flera gånger för att bli förtrogna med materialet samt för att kunna 
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analysera det. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver det som att materialet måste 

läsas om och om igen och under läsningen måste det också delas upp eller sorteras på 

något sätt. Vi har valt att bearbeta vårt material utifrån tematisk analys som är vanligt 

förekommande i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Bryman (2011) samt Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver det som att i en tematisk analys synliggörs teman som 

konstruerats utifrån empirin. Spyrou (2011) beskriver det som att även fast barns röster 

oftast presenteras som att de talar för sig själva måste en sorts analys utföras även om 

analysen är så pass enkel som att sortera och redogöra för olika citat från vad barnen 

säger. 

 

Vid genomgången av empirin använde vi oss av tre olika färgade överstrykningspennor 

där färgerna stod för olika saker. Detta för att vi ville hålla forskningsfrågorna och syftet 

i centrum. Vi delade upp transkriberingarna från samtalen och de deltagande 

observationerna mellan oss där en person först gick igenom transkriberingarna och 

markerade med de färgade överstrykningspennorna för att sedan lämna över till de två 

andra. Detta för att alla skulle ha gått igenom empirin och gjort sin tolkning på det. Efter 

den individuella genomgången samtalade vi om vad vi hade markerat och hur det kunde 

förstås. Sedan gick vi igenom materialet en tredje gång och denna gång analyserades 

materialet utifrån begreppen ”human beings” och ”human becomings”. Efter ytterligare 

läsningar av empirin samt mycket reflektion växte teman fram. Dessa teman har arbetats 

fram utifrån frågorna som ställdes vid samtalen med barnen samt vad barnen uttryckt vid 

samtalen och de deltagande observationerna men även utifrån barnperspektivet. Studiens 

teman har också arbetats fram genom att analysera empirin utifrån begreppen ”human 

beings” och ”human becomings”. I den här studien har vi varit medvetna om att 

begreppen ”human beings” och ”human becomings” kan uppfattas som begränsande i 

förståelse av omvärlden. Vi är också medvetna om att omvärlden är mer komplex än så 

men begreppen har ändå varit användbara som analytiska verktyg för att belysa 

principiella skillnader. De teman som framträdde genom analysen av empirin var: barns 

uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt dess inomhusmiljö och 

material utifrån ”human beings” och barns uttryck om sitt inflytande i förskolans 

verksamhet och särskilt dess inomhusmiljö och material utifrån ”human becomings”. Vi 

valde att använda samma analysmetod för både samtalen och de deltagande 

observationerna vilket lett till att studiens olika teman har samma namn men presenteras 
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under två olika rubriker i resultatet där samtalen med barnen presenteras först följt av de 

deltagande observationerna.  
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7. Analys av resultat 

I följande kapitel presenteras analysen av studiens resultat. I materialet framträdde två 

olika teman som utgår ifrån att se på förskolans verksamhet och särskilt dess 

inomhusmiljö och material utifrån begreppen ”human beings” och ”human becomings”. 

Vi har valt att först presentera resultatet från samtalen med barnen och sedan resultaten 

av de deltagande observationerna. Studiens teman för samtalen och de deltagande 

observationerna är: barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material utifrån begreppet ”human beings” och barns uttryck om 

sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt dess inomhusmiljö och material 

utifrån begreppet ”human becomings”. Kapitlet innehåller rikligt med citat från samtalen 

med barnen och vad som framkommit vid de deltagande observationerna eftersom 

barnens uttryck är centrala för studien.  

7.1. Resultat av samtal med barn 

7.1.1. Barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material utifrån begreppet ”human beings” 

Barnen uttrycker sitt inflytande genom att ha det bra och vara sig själva på förskolan. Ett 

barn uttrycker det såhär:  

 

Eh, inflytande är att vi har det bra och roligt och har det bra och så när man 

går ut så har man det bra och leker lite med spadar och så, ah […] Jag vill 

leka på förskolan, det är så bra att trivas och leka och ha det bra. Vara sig 

själva. 

 

Genom att barnen har möjlighet att vara sig själva kan det förstås som att barnen har stor 

frihet att kunna uttrycka sig själva och att de även vågar göra detta. Detta kan ses som att 

barnen förstås som ”human beings” eftersom de då ses som unga personer med egna 

rättigheter som är här och nu istället för något de ska bli (Uprichard, 2008). Barnen har 

möjlighet att vara i nuet. Eftersom miljön inbjuder till lek för barnen kan det förstås som 

att miljön och materialet gör det möjligt för barnen att leka vilka lekar de vill. Barnen har 

stora möjligheter att själva välja vad de vill göra i rummen och det kan ses som att ett 

rum eller en miljö inte har en given lek som ska lekas där. Eftersom rummen är 

föränderliga utefter barnen och vad de vill göra kan det förstås som att de har inflytande 
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över miljön. Å ena sidan kan det förstås som att barnen haft inflytande över miljön och 

materialet eftersom de anser att den är inbjudande. Å andra sidan kan det förstås som att 

barnen använder det material som redan erbjuds på förskolan vilket de kanske inte haft 

inflytande över. Det kan också förstås som att barnen vid ett tillfälle haft inflytande över 

materialet eller miljön men intresset har förändrats.  

 

Barnen uttrycker sitt inflytande genom att de berättar om hur de kan vara med och 

påverka vilka saker som finns på förskolan. Barnen lyfter fram att saker som de själva 

skapat på förskolan är sådant som de kan påverka:  

 

 Vi kommer på idéer som vi sen kan bygga, till exempel när vi gör sådana här 

grejer. Jag tror alltså vi jobbar med sakerna som dom här lergubbarna.  

 

Det kan ses som att barnen här uttrycker sitt inflytande genom att de kommer på idéer 

som senare verkställs och på så sätt påverkar verksamheten på ett eller annat sätt. Barnen 

kan tänkas ha en idé om vad de vill tillföra till förskolan och tar initiativet till att skapa 

det. Barnen kan här ses som ”human beings” eftersom de har möjlighet att delta i en 

verksamhet som de delar med de vuxna (Johansson, 2003). Det finns här ett förtroende 

för barnen och det kan förstås som att de ges möjlighet att tillföra material till förskolan.  

 

Det framkommer att barnen är med i vissa beslut när det rör förskolans utformning. Ett 

barn uttrycker det såhär:  

 

Men du vet den soffan där ute i biblioteket? Den, då fanns det olika liksom 

färger på väggen och då fick barnen välja vilka som tyckte mest om du vet 

dom här asså färgen på väggen. Då var det mest som tyckte om den färgen så 

då blev det den färgen.  

 

Barnen uttrycker här sitt inflytande genom att de har fått vara med och tycka till om 

vilken färg de vill ha på väggen i biblioteket. Å ena sidan kan det förstås som att barnen 

här har inflytande över förskolans utformning. Å andra sidan kan det förstås som att 

barnen får vara med och bestämma vilken färg väggen ska ha utifrån förskollärarnas 

initiativ. Det kan ses som positivt att barnen får vara med och dela det beslutsfattande 

med de vuxna men huruvida det är inflytande kan förstås på olika sätt.  
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Vid frågan om vad det betyder att ha inflytande på förskolan uttrycker två barn att det är 

att barnen också får bestämma. De uttrycker det såhär: 

 

B1: Det är fröknarna och barnen… och vi som ska leka vilken lek man vill.  

B2: Jaa… och så får man bestämma vilken hörna man ska vara i.  

 

Barnen uttrycker här sitt inflytande genom att de får vara med och bestämma vilken lek 

de vill leka och vart de vill leka någonstans. Det kan ses som att barnen har en idé om att 

när barnen får vara med och bestämma om dessa saker har barnen inflytande. Det kan 

förstås som att barnen uttrycker att olika val i verksamheten innebär inflytande. Huruvida 

val i verksamheten ses som inflytande kan dock förstås på olika sätt.  

7.1.2. Barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material utifrån begreppet ”human becomings” 

Vid samtalen framkommer det att förskollärarna frågar barnen vad de vill göra eller 

vilket rum de vill vara i. Det kan förstås som att förskollärarna ger barnen möjligheter till 

olika val i verksamheten. Men det som oftast förekommer under samtalen med barnen är 

att det är förskollärarna som bestämmer. Om barnen vill ha nytt material eller saknar 

material på förskolan uttrycker ett barn sitt inflytande över hur de skulle kunna göra för 

att få det till förskolan såhär:  

 

Då säger vi till. Då säger vi bara till fröken.  

 

Det kan ses som att barnen är begränsade i sitt inflytande över materialet eftersom barnet 

uttrycker att de säger till förskolläraren när de saknar ett visst material på förskolan. 

Samtidigt kan det ses som att en möjlighet för barnen att påverka vilka saker som ska 

finnas på förskolan är genom att fråga förskollärarna. När barnet tar eget initiativ till att 

säga vilket material de vill ha på förskolan genom att gå till förskollärarna kan det vara 

barnens sätt att uttrycka sig kring sitt inflytande. Barnen uttrycker också att de själva inte 

vet vart materialet kommer ifrån vilket kan ses som att barnen inte gjorts delaktiga i 

urvalet av material:  

 

Det är fröknarna som har bestämt eller dom som hade byggt förskolan. Nä, 

det är fröknarna som har köpt dom.  
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Barnen uttrycker att förskollärarna har möjlighet till att bestämma mer på förskolan. Det 

kan ses som att barnen får tillgång till att bestämma mer när de blir äldre likt förståelsen 

utifrån ”human becomings” (Merleau-Ponty, 1962; Corsaro, 1987; James & Prout, 1990).  

 

Barnen uttrycker sitt inflytande över materialet genom att de berättar att de gärna hämtar 

mycket material men att det inte finns möjlighet att hämta hur mycket som helst. Ett barn 

uttrycker det såhär: 

 

Jo vi hämtar så mycket saker i förrådet så det blir så mycket saker så 

fröknarna säger till att vi inte får hämta mera.  

 

Det kan ses som att barnen begränsas i sin möjlighet till inflytande eftersom de endast har 

tillgång till en viss mängd material. När barn begränsas på olika sätt kan det förstås som 

att de kan begränsas i hur de uppfattar vad de kan påverka på förskolan. För barnen är det 

viktigt att materialet är tillgängligt för att de ska vilja vara i en miljö eller ett rum. Ett 

barn uttrycker det såhär: 

 

Ja, och vi har ju ett tält också som vi kan hissa ner. Vi är ibland i tältet […] 

För att då kan man inte… man brukar inte hissa ner det så ofta. Det tar för 

lång tid och det är så litet och man måste gå så långt till förrådet.  

 

Barnen redogör här att materialet inte är tillgängligt eftersom de inte kan ta ner det själva 

samt att sakerna de vill använda till sin lek är för långt bort. Det kan ses som att barnen 

här också blir begränsade i sitt inflytande eftersom barnen uttrycker att tillgänglighet är 

viktigt för dem. Det kan förstås som att barnen inte har möjlighet att hissa ner tältet själva 

och de kan då förstås som ”human becomings”. Uprichard (2008) beskriver att när barn 

ses som ”human becomings” ses de som icke kompetenta och när de blir vuxna kan 

denna kompetens erövras. Det kan förstås som att det är de vuxna som hissar ner tältet till 

barnen och när barnen själva blir vuxna har de möjlighet att hissa ner tältet. Det kan 

också förstås som att barnen har möjlighet att själva hissa ner tältet men att de väljer att 

inte göra det eftersom tältet är för litet och det är för långt ifrån förrådet med materialet.  
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7.2. Resultat av deltagande observation 

7.2.1. Barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material utifrån begreppet ”human beings” 

Vid ett observationstillfälle befinner sig två barn vid tamburen där det finns, enligt 

barnen, en buss. Barnen befinner sig i bussen och pekar samt visar hur bussen ser ut och 

kan användas. Det ena barnet står med ena foten på bussens förarsäte och den andra på 

instrumentbrädan. Sedan sätter sig det ena barnet ner vid ratten för att vrida på den. 

Barnen skrattar och hoppar in och ut ur bussen och tar sedan själva initiativet till att 

berätta om bussen. 

 

Utdrag från transkriberingen: 

B1: Först var det en båt men nu har vi gjort om det till en buss 

B2: Vi ville ha något annat 

 

Här uttrycker barnen sitt inflytande genom att de använder bussen på ett säkert sätt och 

det märks att de vet varför bussen finns där. Det utförliga sättet de talar om bussen får oss 

att förstå att barnen är måna om bussen. Barnens inflytande märks också när de berättar 

att det var de själva som ville göra om den tidigare båten till en buss. Barnen kan här ses 

som ”human beings” eftersom de förstås som deltagare med sin egen rätt och som aktivt 

bygger sin egen barndom utifrån egna tankar samt erfarenheter (Uprichard, 2008). Det 

kan förstås som att barnen bidragit med egna idéer om vad båten skulle kunna bli för 

något och att det senare har verkställts.  

 

Vid ett annat observationstillfälle befinner sig fyra barn i ett rum med en soffa och 

böcker. Barnen sitter tillsammans och bläddrar i olika böcker. De pratar och skrattar högt 

när de vänder sidor samt visar när det händer saker i boken som de skrattar åt. Barnen 

börjar sedan berätta om vart böckerna kommer ifrån.  

 

Utdrag från transkriberingen: 

B1: Alla barnen har gett en bok till förskolan 

B2: Men inte alla barn 

B1: Detta är min bok 

B3: Alla har varit på biblioteket 
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B1: Nej inte alla barn men ibland är alla med på biblioteket 

 

Det råder delade meningar bland barnen om alla barn har varit med på biblioteket eller 

om alla barn tagit med sig en bok till förskolan. Det framgår inte vems initiativ det är att 

ta med böcker till förskolan. Det kan förstås som att barnen har önskat att få ta med sig 

en bok till förskolan eller besöka biblioteket. Barnens inflytande blir här synligt genom 

att de har tagit med en valfri bok till förskolan eftersom barnen då fått påverka materialet. 

Men det kan även förstås som att barnen fått vara med och välja böcker till förskolan 

utifrån förskollärarnas initiativ. Det finns även möjligheter och förutsättningar för barnen 

att själva välja vilka böcker de vill läsa och bläddra i.  

 

Vid ett annat observationstillfälle befinner sig fem barn i ett rum som innehåller flera 

olika material som under observationstillfällena användes vid bygglek. Barnen hämtar 

olika material från en lång hylla som står längs ena väggen i rummet. Samtidigt hämtar 

barnen också mycket annat material från andra delar av rummet. Barnen berättar även om 

vart materialet kommer ifrån. 

 

Utdrag från transkriberingen:  

B1: Sakerna är gjorda av trä och metall 

B2: Vi har tagit sakerna från hyllan  

B3: Några har köpt, några har tagit med 

B2: Vi har gjort några saker, de här husen och dom här gubbarna men dom finns inte nu 

men vi ska göra nya 

B3: När jag gick på den andra avdelningen så målade dom rören 

 

Barnen uttrycker sitt inflytande genom att hämta mer och mer material till bygget. De 

upplevs även som säkra i miljön och hämtar material från olika delar av rummet. Det kan 

förstås som att det inte finns begränsningar för hur mycket material barnen kan använda 

sig av eller vart materialet kan komma ifrån. Barns inflytande kan här förstås som att de 

själva skapat materialet eller tagit med eget material till förskolan. Det kan också förstås 

som att barnen har haft idéer om vad de vill tillföra för material och sedan skapat eller 

tagit med det till förskolan. Barns inflytande kan också förstås som att de haft möjlighet 

att förverkliga sina idéer.  
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7.2.2. Barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material utifrån begreppet ”human becomings” 

Vid ett observationstillfälle befinner sig tre barn i ett rum som innehåller kläder, en scen, 

mjuka djur samt annat material. Ett barn använder en mantel som hår. Barnet använder 

även en pinne som sminkborste och en rund träknopp som en sminkdosa. Två barn 

stänger in sig i en garderob och beskriver att det är en dusch. Ett barn öppnar en annan 

garderob och börjar ta ut mer material. Två andra barn kommer in i rummet.  

 

Utdrag från transkriberingen:  

B1: Leka prinsessa är kul, jag ska använda den här som hår, kan jag få sminka dig? 

[…] 

B2: Om ni tar därifrån får ni skäll  

B3: Om vi vill ha något mer ska vi fråga fröken 

 

Vid de deltagande observationerna framkommer det att barnen vet vad som gäller i vissa 

rum. Barnen är medvetna om vad förskollärarna har bestämt när det kommer till vad som 

får ske i vissa miljöer eller inte. Detta kan ses som begränsande i barns inflytande 

eftersom visst material inte är tillgängligt för barnen hela tiden. När visst material inte är 

tillgängligt för barnen kan det förstås som att barnen blir hämmade i sitt utforskande 

eftersom spontana lekar eller idéer då riskeras att inte slutföras.  

 

Vid ett annat observationstillfälle befinner sig tre barn i ett rum där det finns bland annat 

en scen och stora klossar. Barnen gömmer ett gosedjur under en filt och går iväg för att 

hämta en låda med material ifrån ett förråd till sin lek. Barnen plockar upp materialet 

som är olika matliknande föremål i plast och börjar laga mat. Barnen uttrycker att det 

fattas saker till leken och de hämtar ytterligare lådor som innehåller annat material. Vid 

den deltagande observationen ställdes frågor om vad barnen lekte samt vart materialet 

kom ifrån. 

 

Utdrag från transkriberingen: 

B1: Vi leker doktor och djurpark 

B2: Dom är sjuka så vi tar hand om dom, så har vi på musik så dom mår bättre 

B1: Vi har hämtat mat från förrådet  

B3: Vi har ett förråd och där ska alla saker vara och vi vet inte varför  
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B1: För att det inte ska bli jobbigt att plocka ner 

B3: Fröknarna har kommit på vad som ska vara i lådorna 

 

Det framkommer att barnen kan hämta material från ett förråd där det erbjuds flera olika 

typer av material. Barnen uttrycker sitt inflytande genom att kunna hämta och blanda 

lådorna utifrån vilket material de behöver i sin lek. Barnen uttrycker dock att de själva 

inte valt materialet och att de inte vet varför lådorna ska vara i ett förråd. Det kan förstås 

som att barnen har möjlighet till inflytande över materialet i sin lek eftersom de själva 

kan hämta och välja material. Dock kan det också förstås som att inflytandet är begränsat 

eftersom barnen inte valt vilket material som ska vara i lådorna samt att de väljer bland 

det material som redan finns. Det kan också förstås som att barnen vet att förskollärarna 

bestämt materialet som finns i lådorna. Om barnen inte är medvetna om att det finns 

möjligheter till inflytande över materialet kan det bidra till att barnen inte tar initiativ till 

det. 

 

Vid ett annat observationstillfälle befinner sig två barn vid ett bord. Det framgick att 

miljön användes som en skapande miljö där material såsom pennor, saxar och kritor 

fanns framme för barnen. Det uppkom ett samtal med barnen om vad de gjorde i miljön.  

 

Utdrag från transkriberingen:  

B1: Vi får bara ha tuschpennor på torsdagar 

B2: Bara för att barnen inte satt på korkarna 

 

Det framkommer vid samtalen med barnen att de får använda tuschpennor vid specifika 

tillfällen. Anledningen till att barnen inte har tillgång till tuschpennor hela tiden är, enligt 

barnen, att några av dem inte satt på korkarna. Vid ett annat tillfälle förklarar barnen det 

såhär: 

 

Utdrag från transkriberingen:  

B1: Vi får bara ha tuschpennor på torsdagar 

B2: De små barnen kommer annars och de kan måla på möblerna 

 

Vid den här deltagande observationen framkommer en annan anledning till varför barnen 

får ha tuschpennor på torsdagar. Dessa barn förklarar det som att barnen får ha 
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tuschpennor på torsdagar eftersom andra barn kommer på besök andra dagar och kan 

måla på möblerna. Det framkommer från de båda deltagande observationerna att barnen 

har en uppfattning om varför de får använda tuschpennor på torsdagar men att de skiljer 

sig lite åt. Detta kan förstås som att barnens inflytande blir begränsat i användningen av 

tuschpennor. Det kan också förstås som att det finns anledningar till varför det har blivit 

en begränsning i användandet av tuschpennor. Enligt barnen får de bara ha tuschpennor 

på torsdagar men detta representerar endast barnens uppfattningar av situationen. Även 

om det finns möjliga tänkbara anledningar till varför barnen inte får använda tuschpennor 

varje dag så kan se ses som ”human becomings”. Detta eftersom barnen inte ses som 

tillräckligt kompetenta att hantera tuschpennorna på det sätt som förväntas. Barnen kan 

här ses som blivande vuxna som besitter större kompetens än unga personer med egna 

rättigheter (Uprichard, 2008).   
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8. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras först en reflektion om studiens metodiska val. Därefter följer 

analysen av resultatet i förhållande till tidigare forskning, begreppen ”human beings” och 

”human becomings” samt studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redogörs 

för förslag till vidare forskning. 

8.1. Metoddiskussion 

Studiens valda metod av samtal med barn och deltagande observationer har varit 

ändamålsenligt men vi anser ändå att det har haft sina fördelar samt nackdelar.  

 

Genom att använda oss av samtal med barn i grupp har vi kunnat komma nära deras 

perspektiv. Spyrou (2011) beskriver att när det kommer till forskning av barn finns det en 

del svårigheter. En svårighet kan vara att få barnen att öppna sig och uttrycka sig på ett 

sådant sätt så att forskaren förstår. Det kan även finnas barn som känner sig obekväma att 

prata i en individuell intervjusituation (Spyrou, 2011) vilket ledde till att vi valde att ha 

samtal med barn i grupper om tre till fyra barn. Detta eftersom vi anser att barnen kan ha 

lättare till att öppna upp sig och dela med sig vid ett sådant tillfälle. Dock vill vi också 

lyfta fram att vid gruppsamtal kan barn påverkas av varandra genom att svara samma sak. 

Samtalen kunde ibland glida iväg ifrån studiens syfte vilket gjorde att viss empiri inte 

kunde användas i resultatet. De förberedda frågorna var till stor hjälp när det kom till att 

rikta fokus mot studiens syfte och vi anser att frågorna var väl avvägda den tänkta 

längden för samtalen. Men vi vill ändå lyfta fram att fördelarna med att ha samtal med 

barn i grupp övervägde nackdelarna eftersom vi anser att barnen öppnade upp sig för oss 

och tog hjälp av varandra i samtalen. För att få en djupare förståelse för barns uttryck om 

sitt inflytande i förskolan kunde vi utfört dubbla samtal med de barn som deltog. Vi tror 

att om två samtal hade utförts med varje barn men med olika frågor hade barnen fått mer 

tid till att fundera kring inflytande och vad det kan innebära på förskolan. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) anser att om samtal med barn handlar om saker som de 

kanske aldrig har funderat på kan det bidra till att barnet börjar tänka på det som talats 

om. Det är därför viktigt att frågorna vid samtalen bidrar till att barnen reflekterar själva 

samt att de ges tid till detta. Detta är något som vi kunde gjort annorlunda och hade 

bidragit till att studiens empiri kunde blivit mer fördjupad. 
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De deltagande observationerna har berikat empirin genom att vi även där fick samtala 

med barnen och komma nära deras perspektiv. Vi fick även möjlighet att se till barnens 

kroppsspråk vilket bidrog till större förståelse för vad som sas. Fangen (2005) beskriver 

deltagande observationen som att den hjälper oss att komma närmare människors 

verklighet. Vidare hävdar Fangen (2005) att deltagande observation också bidrar till att få 

personlig kunskap om de människor som deltar. Dessa erfarenheter kan förbättra vår 

förståelse och tolkning av barns inflytande. Genom att vi var två observatörer har empirin 

fått fler perspektiv. Vid vissa tillfällen fanns möjligheten till att vara tre observatörer 

vilket kunde ha lett till att tre perspektiv blivit möjligt men det fanns också en risk med 

att bli för påträngande. Mallen för fältanteckningarna som användes vid de deltagande 

observationerna har varit givande och till stor hjälp men det har varit svårt att få med alla 

detaljer. För oss har det ibland saknats delar i fältanteckningarna om barnens 

kroppsspråk. För oss fanns det svårigheter att se barnens kroppsspråk när det kommer till 

hur de uttrycker inflytande. Vi anser att vi hade behövt mer tid på varje förskola för att 

bilda oss en djupare uppfattning om detta.  

 

Vid utlämnandet av samtyckesdokumenten, som tidigare nämnts, insåg vi att vi inte hade 

uttryckt oss tillräckligt tydligt att vi avsåg att använda oss av ljudinspelning vid samtalen 

med barnen. Vi bestämde oss för att skriva ytterligare ett samtyckesdokument där vi 

enbart informerade vårdnadshavarna om ljudinspelning och lämnade ut dessa på 

förskolorna några dagar senare efter vårt första besök. Detta bidrog även till att tiden 

mellan utlämnandet av samtyckesdokumenten och själva besöket blev kortare. När vi 

sedan kom för att samla in vår empiri märkte vi att det antagligen hade uppstått ett 

missförstånd eftersom några av vårdnadshavarna hade valt att enbart fylla i den första 

versionen. Det bidrog även till att det blev problematiskt för oss att se vilka barn som fick 

delta i de deltagande observationerna eller samtalen. Mycket tid vid besöken fick därför 

läggas på detta vilket tog tid från själva insamlandet av empiri. 

8.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om barns inflytande i förskolan utifrån 

barnperspektiv. Resultatdiskussionen är uppdelad utefter vad som framkommit i 

resultatet. Rubriken Barns uttryck över sitt inflytande i förskolans verksamhet och 

särskilt dess inomhusmiljö och material sluter an till studiens frågeställningar och 
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innefattar analysen av barns uttryck utifrån begreppen ”human beings” och ”human 

becomings”.  

8.2.1. Barns uttryck om sitt inflytande i förskolans verksamhet och särskilt 

dess inomhusmiljö och material 

Studiens analys av resultatet visar att miljön är central för barnen på de båda förskolorna 

och att de känner till inomhusmiljön väl. Det kan förstås utifrån barnens uttryck om 

inomhusmiljön att barnen uttrycker sitt inflytande över den genom att kunna vara sig 

själva och leka vad de vill i olika rum eller miljöer. Det står i läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) att förskolans miljö ska vara trygg och samtidigt utmana barnen samt 

locka dem till lek. Utifrån resultatet kan det förstås som att barnens uttryck om miljön 

stämmer överens med vad läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) betonar också vikten av att den pedagogiska miljön ska 

vara inspirerande för barnen samt att de ska uppmuntras till utforskande och upptäckter. 

Det kan förstås som att de olika miljöerna inspirerar barnen till olika lekar och mycket 

beroende av vilket material som finns i rummet. Det framgår också att miljöerna inte 

bestämmer vilken lek som ska lekas och en tolkning är att de olika miljöerna är 

föränderliga. Björklid (2005) betonar också detta när hon beskriver att förskolans 

utformning inte får vara statisk utan i ständig förändring. En annan tolkning kan vara att 

miljön inte nödvändigtvis behöver förändras utan det är barnen som använder materialet i 

miljöerna på ett föränderligt sätt. Det kan förstås som att barnen haft inflytande över 

materialet och ser möjligheterna i materialet att det kan användas på flera olika sätt. Det 

kan också förstås som att materialet är sådant som är befintligt sedan tidigare och barnen 

inte direkt varit med och påverkat det. Detta skulle kunna medföra att barnen då ser 

möjligheter i det material som redan finns och anpassar sin lek utefter detta. Det kan 

förstås som att barnen ändå väljer miljöer utefter hur de på olika sätt är inbjudande.  

 

Det framgår också i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att barnen ska ha möjlighet 

att ha inflytande över förskolans inomhusmiljö. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) lyfter också vikten av att barnen ska vara delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön. Det framgår i resultatet att barnen uttrycker sitt inflytande över 

inomhusmiljön genom att påverka vilka saker som finns på förskolan, exempelvis när de 

skapar olika material. Det kan ses som att barnen till viss del är delaktiga i utformningen 

av inomhusmiljön när de får tillföra eget skapat material. Barnen uttrycker vid ett tillfälle 
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att de själva kommer på idéer som de sedan bygger efter men det kan också förstås som 

att barnen fått skapa material utefter förskollärarnas idéer. Vidare uttrycker barnen sitt 

inflytande över inomhusmiljön och materialet som att förskollärarna oftast har bestämt 

vilket material som finns. Som tidigare nämnt betonar Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) betydelsen av att barnen aktivt är delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön och att den ska ordnas av barn och förskollärare tillsammans. Utifrån 

vad som framkommit i resultatet kan det förstås som att barnen till mesta del inte är 

delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och att den oftast inte ordnas av barn 

och förskollärare tillsammans.  

 

Barnen lyfter vid ett tillfälle att de varit med och påverkat vilken färg en vägg ska ha i ett 

rum på förskolan. Johannesen och Sandvik (2009) anser att inflytande ofta kan 

förknippas med demokrati. Det kan förstås som att barnen vid detta tillfälle har fått vara 

med och rösta om vilken färg de vill ha på väggen, vilket kan ses som en 

demokratiprocess. Även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att grunden 

för barns förståelse för demokrati läggs i förskolan vilket gör att vi ändå vill lyfta fram 

betydelsen av att barnen får vara med och utöva demokrati i förskolan. När barnen är 

med och påverkar vilken färg det ska vara på väggen kan de förstås som ”human beings” 

eftersom de då, enligt Johansson (2003), är delaktiga i en värld som de delar med de 

vuxna. Barnkonventionen (UNICEF, 1989) betonar också vikten av att barn har rätt att 

bli sedda och uttrycka sin åsikt i olika sammanhang. Emilson (2007) lyfter fram 

inflytande som en del av att förmedla vad demokrati är i förskolan. Precis som Emilson 

(2007) anser också Johannesen och Sandvik (2009) att inflytande ses som en viktig del i 

förhållandet till demokrati och att det gör det möjligt för barnen att bli medbestämmande. 

Dock kan inflytande förstås på ett annat sätt än att barnen får vara med och påverka 

vilken färg en vägg ska ha vid ett tillfälle. Det kan förstås som att anledningen till att 

väggen skulle målas om kom från förskollärarna och inte utgick från barnen utan barnen 

fick endast vara med och välja färg. Detta kan förstås som att barnen får vara med och 

påverka inom förskolans ramar. Med förskolans ramar menar vi vad barnen kan vara med 

och påverka eller inte på förskolan. Emilson (2007) anser att inflytande ibland ses som 

demokrati och att formen blir viktigare än innehållet. I detta sammanhang kan det förstås 

som att formen demokrati kan ha varit viktigare att betona än själva innehållet.  
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Vid ett tillfälle uttrycker barnen att inflytande på förskolan är att få vara med och 

bestämma. Barnen lyfter fram att det de får vara med och bestämma är vilken lek de ska 

leka samt vilket rum barnen ska vara i. Detta kan förstås som att barnen får vara med och 

påverka inom förskolans ramar. Det kan ses som att barnen har en uppfattning om vad de 

kan vara med och bestämma på förskolan samt att det oftast kopplas till olika 

valmöjligheter. Biteus och Engholm (2016) betonar att barns inflytande inte handlar om 

att barn ges olika val i verksamheten utan det kan istället ses som demokratiprocesser där 

barns delaktighet blir synligt. Biteus och Engholm (2016) anser alltså att inflytande inte 

handlar om val utan att barn ska kunna påverka verksamhetens utformning. Även 

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter fram att barns uttryck ska påverka verksamhetens 

innehåll. Utifrån resultatet kan det förstås som att verksamhetens utformning eller 

innehåll inte påverkats av barnen utan istället har barnen fått möjlighet att påverka med 

hjälp av valmöjligheter. Det kan ändå ses som värdefullt för barnen att kunna ha 

valmöjligheter på förskolan även om det finns skilda synsätt om huruvida det är 

inflytande. Vid ett annat observationstillfälle uttrycker barnen sitt inflytande över valet 

av böcker eftersom de nämner att barnen har varit med och givit varsin bok till förskolan. 

Å ena sidan kan inflytande här ses som att barnen har fått ta med sig varsin bok till 

förskolan och på så sätt påverkat verksamhetens material. Å andra sidan kan det ses som 

att förskollärarna har tagit initiativet till att barnen ska ta med sig varsin bok och att det 

då inte utgår ifrån barnens idéer. För att barnen ska ha inflytande i olika situationer kan 

det förstås som att initiativet samt idéerna ska komma från barnen. Det krävs då att 

förskollärarna är lyhörda inför detta och för en dialog med barnen kring deras inflytande 

samt att de tydliggör för barnen att de tar tillvara på deras idéer.  

 

Som tidigare nämnts betonar Biteus och Engholm (2016) vikten av att inflytande inte ska 

ses som att barn ges möjligheter till olika val i verksamheten. Det framgår i analysen av 

resultatet att barnen har många valmöjligheter när det kommer till miljön och materialet i 

olika sammanhang. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar betydelsen av att 

den pedagogiska miljön ska erbjuda ett varierat och flexibelt material eftersom det 

möjliggör för barn att kunna uttrycka sig på flera olika sätt. Det kan förstås som att 

miljön och materialet med deras olika valmöjligheter ger barnen förutsättningar att 

uttrycka sig på olika sätt men det finns skilda synsätt om huruvida det är inflytande. Det 

kan tolkas som att barnen ges val när det kommer till den befintliga miljön och materialet 

på förskolan samt att valen görs inom förskolans ramar. Det kan förstås som att barnen 
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vet vilka ramar som gäller på förskolan och att de gör val utifrån dessa. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) samt Hundeide (2006) beskriver att den pedagogiska 

miljöns utformning sänder signaler om vad som förväntas ske i verksamheten och barn 

anpassar sig efter dessa förväntningar. Vid ett tillfälle uttrycker barnen att det finns en 

garderob som enbart förskollärarna får öppna. Garderoben innehåller material som 

förskollärarna har uttryckt att barnen inte ska använda sig av just nu. Det kan ses som att 

barnen vid detta tillfälle begränsas i sitt inflytande. Om miljön är begränsad på ett sådant 

sätt finns det mindre utrymme för barnen att ha inflytande på det sätt som de själva 

uttrycker att inflytande kan vara bland annat genom val och eget bestämmande. Eriksson 

Bergström (2013) anser att barn i förskolan ofta är beroende av förskollärarna när det 

gäller tillgången till olika miljöer och material vilket begränsar barns egna möjligheter 

samt kontroll över dessa. När barn ses som mer ofullkomliga än vuxna kan de, enligt 

Merleau-Ponty (1962), Corsaro (1987) samt James och Prout (1990), förstås som ”human 

becomings”. Uprichard (2008) hävdar att om barnet förstås som ”human becomings” ses 

barnet som en blivande vuxen istället för att ses som en ung person med egna rättigheter. 

Det kan förstås som att miljön inte är tillåtande för barnen men att den kommer bli det 

när de blir vuxna. När allt material inte är tillgängligt för barnen kan det förstås som att 

någon annan har bestämt vilket material som ska finnas tillgängligt. Här kan också 

barnen ses som ”human becomings” eftersom det finns en tanke om att barn befinner sig 

på ett visst utvecklingsstadium eller att deras uttryck är tecken på en viss ålder 

(Johansson, 2003). Det kan förstås som att barnen inte har tillgång till allt material 

eftersom de ännu inte är vuxna. Vid ett annat tillfälle uttrycker ett barn att om de hämtar 

för mycket material så säger förskollärarna att de inte får hämta mer. Det kan förstås som 

att detta också kan begränsa barns inflytande på ett sådant sätt som tidigare beskrivits och 

hämmar barnens möjligheter när det kommer till den pedagogiska miljön såsom Eriksson 

Bergström (2013) beskriver. I ett av samtalen uttrycker barnen att det finns material som 

inte är tillgängligt för dem i form av ett tält som inte hissas ner så ofta. Barnen uttrycker 

även att de inte vill vara i tältet eftersom det andra materialet befinner sig för långt bort. 

Som vi tidigare nämnt anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att den 

pedagogiska miljön ska erbjuda ett flexibelt material som ska finnas tillgängligt för 

barnen. Det kan förstås som att när miljön är begränsad för barnen sätter det ramarna för 

vad som är tillåtet eller inte. Barnen kan då bli begränsade i sitt utövande av inflytande i 

resten av verksamheten. Ett annat exempel är när barnen uttrycker att de endast får ha 

tuschpennor på torsdagar, vilket också kan ses som begränsande för barnen. När barnen 
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inte har tillgång till tuschpennorna kan de ses som ”human becomings” eftersom de, 

enligt Uprichard (2008), strävar efter att bli vuxna. Det kan förstås som att barnen 

kommer ha tillgång till tuschpennorna när de blir äldre och att det då inte finns 

begräsningar i användandet. Detta eftersom när barnen blir vuxna, enligt synsättet 

”human becomings”, ses de som fullkomliga.  

 

Arnér (2009) anser att barn växer med det förtroende de får och förskollärare som tar 

tillvara på detta genom att vara lyhörda samt tillåtande kan planera förskolans 

verksamhet utefter barnens intressen. Vid en deltagande observation uttrycker barnen sitt 

inflytande genom att ett föremål som var en båt har gjorts om till en buss efter barnens 

egna önskningar samt intressen. Barnen uttrycker själva att de ville ha något annat. Det 

kan förstås som att barns inflytande här blir mer synligt i enlighet med Biteus och 

Engholm (2016), Johannesen och Sandvik (2009) och Arnérs (2009) tankar om barns 

inflytande. Det kan tolkas som att barnen själva har kommit med idéer till vad de ville 

göra med båten, till skillnad från när barnen får vara med och påverka i beslut som 

ursprungligen kommer ifrån förskollärarna. När barnens idéer ligger till grund för 

utformandet av bussen kan de förstås som ”human beings” eftersom de då, enligt 

Merleau-Ponty (1962), Corsaro (1987) samt James och Prout (1990), ses som 

medmänniskor med avsikter och förmågor till mening även om barn inte har vuxnas 

ordförråd eller samma verbala förmåga. Även Barnkonventionen (UNICEF, 1989) 

betonar barns rättigheter att bli sedda och lyssnade till samt rätten uttrycka sina åsikter. 

Enligt Uprichard (2008) ses barn som ”human beings” när de är medskapare av de olika 

sammanhang de befinner sig i.  

 

Ett avslutande exempel från resultatet där barn uttrycker sitt inflytande över 

verksamheten är när de uttrycker att inflytande är när barnen har det bra, roligt samt kan 

vara sig själva. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram betydelsen av att 

kunna få barn att dela med sig av sina tankar, detta för att sedan kunna tolka och använda 

sig av vad barn uttrycker och anpassa verksamheten utefter det. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) betonar också vikten av att när barn upplever att deras värld blir 

hörd och sedd genom att deras intressen, tankar och idéer samt sätt att förstå bemöts på 

ett respektfullt sätt har barn inflytande. Barnen kan även förstås som ”human beings” när 

de, enligt Uprichard (2008), ses som egna individer med sina egna rättigheter och aktivt 

bygger sin egen barndom. Det kan förstås som att det är viktigt att barnen har det bra och 
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roligt för att kunna utöva inflytande men också att de kan vara sig själva. Det kan också 

förstås som att klimatet på förskolan är tillåtande och tryggt för barnen. Det kan ses som 

att barnen känner sig bekväma i förskolans miljö och att det finns möjligheter för barnen 

att kunna vara sig själva, vilket kan ses som en förutsättning för inflytande. 

8.2.2. Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning, deltagande observationer och samtal med barn har vi dragit 

slutsatser att inflytande är en viktig del av förskolans verksamhet men att det är 

komplext. Inflytande kan ses på många olika sätt, den tidigare forskningen, 

förskollärarna samt barnen har alla olika sätt att se på inflytande. Även vi har skapat oss 

en egen uppfattning om vad inflytande är och kan vara när vi genomfört studien. 

Inflytande kan ses som något större än när barnen ges val i verksamheten. Inflytande kan 

istället förstås som att barnen är med och påverkar verksamheten utifrån egna initiativ. 

Det vi har kommit fram till är att barnen inte har någon uppfattning om vad inflytande 

egentligen är, sett till tidigare forskning, men de uttrycker sig om vad det kan vara. 

Barnen relaterar oftast till inflytande genom att se till orden det innehåller vilka är in och 

flytande. Barnen kan också ses utöva inflytande inom förskolans ramar. Barnen är väl 

medvetna om vad som är tillåtet och inte på förskolan, vilket kan hämma deras egna 

initiativ och fantasi att tänka utanför ramarna. Detta kan även begränsa deras möjlighet 

till inflytande eftersom de själva inte är medvetna om deras möjligheter till inflytande. 

Vår slutsats är att barn måste bli mer medvetna om deras möjligheter till inflytande i 

förskolans verksamhet. Vi anser också att barns egna perspektiv på inflytande måste 

lyftas fram mer genom förskollärare som är lyhörda inför det. Detta är även något som 

kan tas i beaktning när läroplanen ska revideras.   

8.3. Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att studera ämnet utifrån ett postmodernt 

perspektiv. Eftersom det mer och mer har blivit vanligt att utgå ifrån ett sådant 

perspektiv. Det skulle då kunna vara intressant att förstå hur barns inflytande framgår ur 

barns perspektiv när människa, material och miljö ses som agenter som är beroende av 

varandra i ett ömsesidigt samspel (Lenz Taguchi, 2012; Barad, 2007; 2008).  

 

Vi anser också att det skulle vara intressant att göra en studie där både barns och 

förskollärares perspektiv på barns inflytande synliggörs. I den här studien har vi valt att 
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fokusera på barns perspektiv via ett barnperspektiv men vi har ändå sett att deras 

perspektiv kan skilja sig emot förskollärarnas samt hur barns inflytande upplevs på 

förskolan.  

 

Barns inflytande är en viktig del i förskolan, särskilt att barn görs medvetna om att de har 

rätt till inflytande och hur de kan utöva inflytande. Vi anser att det är nödvändigt att 

forska vidare om barns inflytande för att öka medvetenheten hos både barn och vuxna.   



 

42 

 

7. Referenser 

Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber.  

 

Arnér, E. (2006). Barns inflytande i förskolan – problem eller möjlighet för de vuxna? En 

studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers 

förhållningssätt till barns initiativ (Licentiatavhandling, Örebro Universitet, Pedagogiska 

Institutionen). 

 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway – quantum physics and the entanglement 

of mater and meaning. Durham & London: Duke University Press.  

 

Barad, K. (2008). Posthumanist Performativity: Toward an understanding of how matter 

comes to matter. I S. Alaimo & S. Hekman (Red.), Material Feminisms (s. 120-156). 

Bloomington & Indianapolis: Indiana University.  

 

Biteus, J., & Engholm, T. (2016). Utveckla barns inflytande: verktyg för förskolan. 

Stockholm: Gothia Fortbildning. 

 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Liber.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Corsaro, W. A. (1987). Friendship and peer culture in the early years. New York: Ablex 

Publishing Corporation.  

 

De Jong, M. (2010). Förskolans fysiska miljö. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 253-272). Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar – metodik för 

barnintervjuer. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Emilson, A. (2007). Young children’s influence in preschool. International Journal of 

Early Childhood, 39(1), 11-39. doi: 10.1007/BF03165946 

 

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Att bli förskollärare – mångfacetterad 

komplexitet. Stockholm: Liber.  

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur.  

 



 

43 

 

Eriksson Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och 

begränsningar i förskolans fysiska miljö (Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 

Pedagogiska Institutionen). 

 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber.  

 

Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 12-23. Hämtad 5 april, 2017, från 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7939/6993 

 

Halldén, G. (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlssons bokförlag. 

 

Hundeide, K. (2001). Vägledande samspel: handbok till ICDP - International Child 

Development Programme. Stockholm: ICDP.  

 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

James, A., & Prout, A. (1990). Constructing and reconstructing childhood: 

Contemporary issues in the sociological study of childhood. London: Routledge Falmer. 

 

James, A., Jenks, C., & Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Cambridge: Polity 

Press.  

 

Johannesen, N., & Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande – några 

perspektiv. Stockholm: Liber.  

 

Johansson, B. (2013a). Forskning om barn – intervju. I M. Karlsson (Red.), Att involvera 

barn i forskning och utveckling (s. 57-76). Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, B. (2013b). Kvalitativ barndomsforskning. I M. Karlsson (Red.), Att 

involvera barn i forskning och utveckling (s. 27-36). Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, B., & Karlsson, M. (2013). Inledning. I M. Karlsson (Red.), Att involvera 

barn i forskning och utveckling (s. 11-26). Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv – forskares och pedagogers möten 

med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 42-57. Hämtad 24 

februari, 2017, från http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7941/6995 

 

Johansson, E., & Pramling Samuelsson, I. (2003). Barns perspektiv och barnperspektiv i 

pedagogisk forskning och praxis. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 1-5. Hämtad 5 

april, 2017, från 

https://www.researchgate.net/profile/Eva_Johansson6/publication/238084480_Barns_per

spektiv_och_barnperspektiv_i_pedagogisk_forskning_och_praxis/links/0deec52cfa81b02

7ee000000.pdf 

 



 

44 

 

Karlsson, R. (2009). Lekens form och innehåll – gestaltningar av demokratiska aspekter i 

en förskolekontext. I A. Sandberg (Red.), Miljöer för lek, lärande och samspel (s. 63-86). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kjørholt, A-T. (2001). The participating child – a vital pillar in this century?. Nordisk 

Pedagogik, 21(2), 65-81.  

 

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent – introduktion till 

intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups.  

 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge Falmer.  

 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2003). Delaktighet som värdering och praktik. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 70-84. Hämtad 24 februari, 2017, från 

https://www.researchgate.net/publication/251799748_Delaktighet_som_vardering_och_p

edagogik  

 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & 

P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 220-234). Stockholm: Liber.  

 

SFS (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 8 maj, 2017, 

från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Skolverket. (2010). Barndomens förändrade villkor – förutsättningar för barns lärande i 

en ny tid. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket. (2013). Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och 

metoder. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

 

Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I., & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och 

barnens perspektiv – i teori och praktik. Stockholm: Liber.  

 

SOU 1972:26. Förskolan del 1. Betänkandet angivet av 1968 års barnstugeutredning. 

Stockholm: Socialdepartementet.  

 

SOU 1972:27. Förskolan del 2. Betänkandet angivet av 1968 års barnstugeutredning. 

Stockholm: Socialdepartementet.  

 

SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 



 

45 

 

Spyrou, S. (2011). The limits of children’s voices: from authenticity to critical, reflexive 

representation. Childhood, 18(2), 151-165. Hämtad 9 maj, 2017, från 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0907568210387834 

 

Svenska Facklärarförbundet. (1972). Vad vill Barnstugeutredningen? Sammanfattning av 

betänkandet Förskolan, del 2. Stockholm: Svenska Facklärarförbundet.  

 

UNICEF. (1989). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad 2 

mars, 2017, från http://barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter/ 

 

Uprichard, E. (2008). Children as ‘Being and Becomings’: Children, Childhood and 

Temporality. Children & Society, 22, 303-313. Hämtad 21 april, 2017, från 

http://www.academia.edu/151132/Uprichard_E._2008_Children_as_Being_and_Becomi

ngs_Children_childhood_and_temporality_Children_and_Society_22_4_303-313 

 

Utbildningsdepartementet. (2017). Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 17 maj, 2017, från 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/04/uppdrag-om-en-oversyn-av-

laroplanen-for-forskolan/ 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 8 mars, 2017, från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2015). Förskola tidig intervention. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Westlund, K. (2010). Demokrati i förskolan. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 83-99). Stockholm: Natur & Kulur. 

  



 

46 

 

 

Bilaga 1: Samtalsfrågor 

Frågor 

• Vad tycker ni om att göra på förskolan? Varför?  

• Vilken miljö tycker ni mest om att vara i? Varför?  

• Vilken miljö är ni mest i? Vilken miljö är ni sällan i? Varför? 

• Hur kan ni vara med och påverka vilka saker som finns på förskolan? 

• Vad tror ni att det innebär att ha inflytande på förskolan? 

• Hur har ni inflytande på förskolan? 

• Vad innebär det att någon lyssnar på er? 

• Hur blir ni lyssnade på här på förskolan? 
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Bilaga 2: Samtyckesdokument 1 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete  

 

Matilda Andersson, Elin Nilsson och Gabriella Ottosson genomför en studie i kursen 

Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande 

fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att undersöka hur barn uttrycker att de har 

inflytande över verksamheten och i vilka sammanhang. Studien utgår ifrån barnens perspektiv 

och inriktar sig på miljön på förskolan. 

 

Matilda Andersson, Elin Nilsson och Gabriella Ottosson genomför denna studie i syfte att (a) 

bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en 

eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst. 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig.  

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

 

Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

 

Förälder/Vårdnadshavares kontakt information, telefon och/eller email: 

______________________________________ 
______________________________________ 
Datum 

 

______________________________________ 
Underårig deltagares namn 

_____________________________                          ___________ ________________________ 

Förälder/vårdnadshavares signatur                            Förälder/Vårdnadshavare namnförtydligande 

_____________________________                         ____________________________________ 

Studentens signatur                                            Studentens namnförtydligande 
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Bilaga 3: Samtyckesdokument 2 

Samtycke om ljudinspelning 
 

Vi har tidigare gett ut ett samtyckesdokument till Er angående om Ert barn får medverka 

i vår studie som har till syfte att undersöka hur barn uttrycker att de har inflytande över 

verksamheten och i vilka sammanhang. Studien utgår ifrån barnens perspektiv och 

inriktar sig på miljön på förskolan.  

 

Det som inte framgick på förra dokumentet var att i de informella gruppintervjuer som vi 

har tänkt ha med barnen vill vi använda oss av ljudinspelning. Detta är endast för vårt 

egna bruk och för att vi lättare ska kunna gå tillbaka i samtalen och lyssna på vad barnen 

säger. Vi anser att det ger oss en mer rättvis bild av vad barnen säger än om vi endast 

använder oss av papper och penna.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn 

inte kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett 

säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

 

 

Om du accepterar att vi använder oss av ljudinspelning vid de informella 

gruppintervjuerna, vänligen skriv under nedan. 

 

 

Förälder/Vårdnadshavare kontakt information, telefon och/eller email: 

 

 

Datum 

 

 
Underårig deltagares namn 

 

 

Förälder/Vårdnadshavares signatur            Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande 

 

 

 

Studenternas signatur                                            Studenternas namnförtydligande  
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Bilaga 4: Informationsdokument 

Hej! 

 
Matilda Andersson, Elin Nilsson och Gabriella Ottosson läser sjätte 

terminen på förskollärarprogrammet vid Jönköping University. 

 

Just nu genomför vi vårt examensarbete som är en studie om barns 

inflytande. Mer specifikt handlar denna studie om att undersöka hur barn 

uttrycker att de har inflytande över verksamheten, inomhusmiljön och 

materialet.  

 

[BILD PÅ STUDENTER] 

 

Om ni har några frågor eller funderingar så tveka inte att fråga oss om ni ser 

oss eller kontakta oss. 
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Bilaga 5: Spaltdokumentation 

 

GÖR SÄGER REFLEKTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


