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Sammanfattning  

Syftet med studien var att ge kunskap om hur pedagoger i förskolan talar om begreppet 

inflytande och arbetet med barns inflytande över materialet i inomhusmiljön samt belysa 

maktförhållanden mellan pedagoger och barn i förskolan. Ett maktperspektiv har använts som 

teoretisk ram för att studera maktförhållanden och styrningar i förskolan. Synen på makt har 

handlat om hur makt skapas och används i förskolan. Sex pedagoger, både förskollärare och 

barnskötare har intervjuats till studien. Datamaterialet har analyserats med hjälp av en 

tematisk analysmetod för att hitta olika teman och mönster i materialet samt hitta 

underliggande uttryck som skulle kunna kopplas till ett maktperspektiv. Resultatet visar att 

pedagoger talar om barns inflytande över materialet som en möjlighet för barn att påverka, få 

en känsla av delaktighet, men att det också ska finnas ett begränsat inflytande för speciellt de 

yngre barnen. Det kan uppstå maktförhållanden mellan pedagoger och barn i förskolan genom 

att pedagoger använder tekniker, regler och rutiner i olika situationer som kan kopplas till 

barns inflytande. Den osäkerhet som tycks finnas hos pedagogerna kring de yngre barnens 

inflytande kan vara en orsak till att barns inflytande över materialet i miljön begränsas genom 

tekniker och styrning. Det behövs en tydlig balans mellan barns inflytande och pedagogers 

styrning för att kunna fullfölja förskolans uppdrag.  

Nyckelord: inflytande, delaktighet, förskolans miljö, förskolans material, makt  
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1. Inledning och Problemformulering 

Barns inflytande är en del av förskolans uppdrag som lyfts fram som betydelsefullt i 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 genom en egen rubrik. Det står också i Lpfö 98 (Skolverket, 

2016) att ” de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (s.12). Detta citat visar 

på det viktiga uppdraget som förskolans pedagoger har, att ge barn ett inflytande i 

verksamheten och över den fysiska miljön. Hur får barn inflytande i förskolan och vilken 

förståelse för begreppet inflytande och arbetet med barns inflytande har pedagoger? Tidigare 

forskning har visat att pedagoger arbetar med barns inflytande på olika sätt genom att skapa 

förutsättningar och använda olika arbetsmetoder (Westlund, 2011). Det finns begränsat med 

tidigare forskning om pedagogers beskrivningar över arbetet med barns inflytande med fokus 

på materialet i inomhusmiljön. Eftersom att inflytande över material och den egna miljön kan 

vara viktigt för att barn ska uppleva att de är delaktiga är det viktigt att studera och forska om 

det här. Utifrån egna erfarenheter i förskolan har jag sett skilda uppfattningar kring arbetet 

med barns inflytande och där har mitt intresse och min nyfikenhet för barns inflytande och 

lärandemiljöer i förskolan växt fram. Forskning kring miljö och material inomhus fokuserar 

främst på materialets betydelse för barns lärande men inte barns inflytande. Det finns också 

forskning kring materialet i inomhusmiljön med det har undersökts genom observationer. 

Idag dominerar en syn på barn som kompetenta både i samhället och i förskolans 

styrdokument med demokratiska rättigheter som delaktighet och inflytande (Sommer, 2005). 

Denna syn på barn kan dock enligt Johansson, Lindgren och Hellman (2013) osynliggöra det 

maktförhållandet som kan finnas eller uppstå mellan pedagoger och barn i samhället och även 

i förskolan. De menar att det är viktigt att inte glömma bort det. Tidigare forskning har också 

visat att det finns en styrning från pedagogernas sida när det handlar om barns inflytande, där 

pedagoger kan styra mot sitt eget intresse eller begränsa barns i deras möjlighet till ett 

inflytande (Bae, 2009; Emilsson & Folkesson, 2006). Utifrån denna kunskap är det också av 

intresse att undersöka maktrelationer mellan pedagoger och barn i arbetet med barns 

inflytande. Då det är pedagogerna som tillsammans ska arbeta för att barn får ett inflytande 

och skapa förutsättningar för det (Skolverket, 2016), är det viktigt att lyfta fram hur de arbetar 

med inflytande. Men det är också viktigt att belysa om synen på det kompetenta barnet kan 

skymma en styrning eller kontroll från pedagogerna eller tvärt om. Denna studie vill bidra till 

forskningen om pedagogers egna beskrivningar av arbetet med barns inflytande över miljön. 

Det blir en studie utifrån pedagogernas perspektiv. 
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1.1 Bakgrund 

Studien har ett fokus på barns inflytande och i den här delen kommer betydelsen och 

beskrivningar av begreppet inflytande att redogöras för. Även närliggande begrepp som 

delaktighet kommer att belysas. Hur synen på det kompetenta barnet har lyfts fram i samhället 

och förskolan är också av betydelse att redogöra för i denna del, då det är denna syn på barnet 

som ligger till grund för deras inflytande och delaktighet.  

1.1.1 Inflytande  

Inflytande är ett begrepp med varierande betydelse och som ofta kopplas samman med 

delaktighet. Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) använder sig av begreppet 

inflytande och säger att barn ska få ha ett inflytande över verksamheten, både när det handlar 

om planering av innehåll samt utveckling av miljön. Vissa ser begreppen inflytande och 

delaktighet som synonyma. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) väljer att inte göra en 

skillnad på inflytande och delaktighet. Enligt dem handlar inflytande och delaktighet om att 

känna sig deltagande och delaktig i diskussioner och situationer. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) lyfter också fram att inflytande för barnen handlar om att deras tankar och 

idéer ska bli lyssnade till och användas, för att de vuxna ska kunna sätta sig in i barnets 

perspektiv. Arnér (2009) har dock valt att skilja på de två begreppen. Hon menar att 

inflytande är en direkt påverkan för barnen, deras tankar och intressen används för att påverka 

i verksamheten. Delaktighet anser Arnér (2009) handlar om att vara delaktig i en gemenskap 

samt att ta del av och vara med i beslut som redan är förbestämda. Det här visar att inflytande 

kan ha olika betydelser utifrån hur en person ser på begreppet och vilken innebörd det ges. 

1.1.2 Synen på det kompetenta barnet  - inflytande och delaktighet  

En syn på barn som kompetenta aktörer och fullvärdiga samhällsmedborgare finns idag i 

samhället genom att Sverige bland annat har godkänt och skrivit på FN:s konvention för 

barnets rättigheter och följer de punkter som finns i dokumentet (Unicef, 2009). Två punkter 

som speciellt visar på barn kompetens, delaktighet och inflytande är artikel 3 och 12. I artikel 

3 står det om barnets bästa och artikel 12 lyfter fram barns inflytande genom att betona deras 

rättigheter att kunna påverka sin situation och uttrycka sina tankar. När min text skrivs, håller 

Sverige också på att se över om konventionen ska bli en svensk lag (Gustafsson, 2011). I 

förskolan och dess styrdokument, som läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016), 

finns också en syn på det kompetenta barnet genom att barns inflytande och delaktighet 

redogörs för och barns rättigheter av att få uttrycka sina åsikter och idéer. Enligt Gustafsson 
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(2011) är Lpfö 98 inspirerad och skapade utifrån barnkonventionen och även pedagogers 

etiska regler i läraryrket är skrivna utifrån barnkonventionen.  

Johansson, Lindgren och Hellman (2013) menar att det är en nyare forskning kring barn och 

barns barndom som har skapat en syn på barn som kompetenta och självständiga. Forskning 

har nu visat att barn och även mycket små barn besitter kompetens och kan ta egna initiativ, 

vilket tidigare forskning inte hade visat på. Förr uppfattades barn oftare som ett oskrivet blad 

som skulle fyllas på och inte kunde ta egna beslut (Sommer, 2005). Detta menar Sommer 

(2005) visar på ett paradigmskifte, ett skifte i synen på barn från oskrivna noviser som ska 

läras, till kompetenta barn som är en del av och har ett inflytande över sitt lärande. Sandin 

(2003) lyfter istället fram institutionernas framväxt i barns liv som en del av synen på barn 

som kompetenta. Idag tillbringar många barn sin dag på förskolan och barnen är på det sättet 

en del av förskolan i Sverige. Barns åsikter och tankar ska respekteras och de ska vara 

delaktiga i beslut som sker i förskolan och i andra institutioner. Sandin (2003) menar att 

delaktighet och att få sin röst hörd är en del av barns rättighet i samhället idag. Sandin lyfter 

också fram att synen på barns som kompetenta och fullvärdiga medborgare i lagen kan vara 

en anledning till att fokus har bytt och barn idag har demokratiska rättigheter. Med andra ord 

så har synen gått från att se på barn som oförmögna att ta egna beslut och initiativ till en syn 

på barn som kompetenta med egna åsikter och förmögna till att ta självständiga beslut. Detta 

har i sin tur påverkat barns delaktighet och inflytande både i samhället och i institutioner, som 

förskolan genom förskolans läroplan och barnkonventionen.  

2. Syfte  

Syftet med studien är att ge kunskap om hur pedagoger i förskolan talar om begreppet 

inflytande och arbetet med barns inflytande över materialet i inomhusmiljön samt belysa om 

det finns eller kan uppstå maktförhållanden mellan pedagoger och barn i förskolan.  

2.1 Frågeställningar 

- Hur beskrivs begreppet inflytande av pedagogerna? 

- Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med barns inflytande över material i 

inomhusmiljön?  

- Vilka möjligheter eller hinder beskriver pedagogerna kan uppstå i arbetet med barns 

inflytande över material i inomhusmiljön?  

- Hur kan pedagogernas beskrivningar tolkas utifrån makt?  
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3. Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare forskning att belysas och ett särskilt fokus läggs på forskning 

som på något sätt berör barns inflytande i relation till förskolans material eftersom att det är 

relevant för denna studie. Även forskning som berör styrning och kontroll i förskolan kommer 

att redogöras för, då studien undersöks utifrån ett maktperspektiv.  

3.1 Forskningsöversikt 

Det finns både svensk och internationell forskning kring barns inflytande, dock finns det mer 

svensk forskning. Den internationella forskningen kommer främst från andra nordiska länder 

som Norge, Finland och Danmark. För att kunna hitta internationell forskning fick även ord 

som ”participation” användas, då ordet ”influence” inte används internationellt. Participation 

betyder i svensk översättning ”deltagande eller medinflytande”. Forskningen som har hittats 

handlar främst om pedagogers arbete med barns inflytande på ett generellt sätt samt hur 

pedagoger kan skapa förutsättningar för att barn ska få ett inflytande. Som tidigare redogjorts 

för finns det begränsat med forskning som handlar om inomhusmiljön och förskolans 

material, dessa studier undersöker mer miljön och materialets betydelse för barns lärande. De 

artiklar som har valts till studien visar på tidigare forskning om hur barns ges inflytande i 

förskolan och över materialet, men också barns delaktighet i skolans tidigare år samt hur 

pedagoger skapar förutsättningar för att ett inflytande ska möjliggöras. Den tidigare 

forskningen lyfter också fram pedagogers styrning i barns inflytande. Dessa artiklar används 

för att visa tidigare forskning både när det gäller inflytande, miljö och material som är i fokus 

för studien. Även forskning kring makt används då studien undersöker maktförhållande 

mellan pedagoger och barn.  

3.1.1 Barns möjlighet till inflytande  

Barn ska som tidigare redogjorts för få ett inflytande i förskolan över verksamheten och 

miljön. I denna del lyfts forskning om barns möjlighet till inflytande fram samt barns 

inflytande över miljö och material. Westlund (2011) har gjort en studie där hon har observerat 

och intervjuat pedagogers arbete med barns inflytande. I sin studie såg hon att det var vanligt 

att barn får ett inflytande i förskolan över saker som ligger närmare barnet själv, som egna 

leksaker samt ett inflytande på en gemensam nivå. Det gemensamma innefattar också 

individuella val och betyder att barn kan välja vem de vill leka med, vara med i planering av 

både större och mindre aktiviteter samt vara delaktig i inköp av produkter, både leksaker och 

andra varor (Westlund, 2011). Broström m.fl. (2015) såg i sin internationella jämförelsestudie 
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kring förskollärares perspektiv på deltagande och lärande i olika länder, att delaktighet i 

grupp, det gemensamma inflytandet, var förskollärares förståelse av barns delaktighet i 

förskolan. Andra forskare som Elvstrand (2009) har istället studerat barns möjlighet till 

delaktighet i skolans vardag utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och där såg Elvstrand 

att barn får vara delaktiga och kan påverka det som ligger nära barnet som raster, läxor och 

speciella aktiviteter. Även om Westlund (2011) har forskat inom förskolan och Elvstrand 

(2009) inom skolan, finn det en likhet i att barns möjlighet till inflytande och delaktighet 

framför allt berör sådant som ligger närmare barnen själva än beslut som kan påverka 

verksamheten.  

Både Westlund (2011) och Elvstrand (2009) menar att barns inflytande och delaktighet oftast 

handlar om att bestämma eller påverka genom att välja mellan olika valalternativ. Emilsson 

och Folkesson (2006) säger att ett val mellan olika alternativ inte är en delaktighet. De såg 

detta i sin studie när de observerade hur barns deltagande ser ut i olika situationer där 

pedagoger har varierande styrning. Bae (2009) och Emilsson och Folkesson (2006) har visat i 

sina studier att i situationer där barn får ett inflytande och en delaktighet, ges barn större 

utrymme för sina tankar och pedagogerna uppmuntrar barnen genom att ha en ömsesidig 

dialog. Bae (2009) såg detta i sin undersökning när hon observerade barns deltagande under 

samverkan i förskolan och vilka möjligheter samt begränsningar som kan uppstå i 

deltagandet.  

Nordin-Hultman (2004) har gjort en studie kring olika perspektiv på barn som skapande och 

egna individer utifrån ett postmodernt perspektiv. Hon studerade bland annat den svenska 

förskolans miljö och hon kunde se att i svenska förskolor placerades material som pennor, 

lego, pussel, spel, dockor och leksaksbilar i öppna rum och tillgängligt för barnen. Medan 

material som penslar, målarfärg, lermaterial och verktyg istället placerades högt på hyllor och 

i rum som barnen inte hade fri tillgång till (Nordin-Hultman, 2004). Detta menar Nordin-

Hultman (2004) innebär att vissa material alltid är tillgängliga, medan andra material kan 

användas ibland av barnen. Erikssons-Bergström (2013) redogör för att materialets placering 

samt hur materialet visas upp för barnen, påverkar vilka aktiviteter och lekar som barnen 

utövar. Detta kunde Eriksson-Bergström (2013) se i sin studie där hon intervjuade pedagoger 

och observerade hur barns ges tillfälle till agerande och inflytande i förskolans rum och 

miljöer, för att få en bättre förståelse för relationen mellan barn och verksamhet.  
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3.1.2 Skapa förutsättningar för barns inflytande  

Pedagoger som arbetar i förskolan ska, som tidigare redogjorts för, arbeta och göra det möjligt 

för barn att få ett inflytande i verksamheten. I denna del lyfts forskning fram om 

förutsättningar för detta arbete. Både Westlund (2011) och Kangas, Venninen och Ojala 

(2016) såg i sina studier att pedagoger arbetar med olika sorters former för att skapa 

förutsättningar för barn att få ett inflytande i förskolan. Kangas, Venninen och Ojala (2016) 

gjorde en undersökning utifrån ett barnperspektiv på hur pedagoger arbetar och talar om 

främjandet av yngre barns deltagande. Westlund (2011) och Kangas, Venninen och Ojala 

(2016) såg också att en vanlig arbetsform för att skapa förutsättningar för barns inflytande var 

att observera och prata med barnen och på så sätt få kunskap om deras behov och intressen, 

för att kunna organisera miljön och skapa tillfällen för barn att få ett större inflytande.  

Westlund (2011) menar också att skapa förutsättningar handlar om ett förhållningssätt där 

pedagoger lyssnar och uppmuntrar barnen, vilket påverkar hur mycket och vad barnen kan få 

inflytande över. Broström m.fl. (2015) lyfter också fram betydelsen av ett tillåtande och 

lyssnande förhållningssätt. Där främjandet av barns inflytande och pedagogers 

förhållningssätt till barnen att ta egna beslut är kopplade till varandra och har betydelse för att 

ett deltagande ska kunna ske för barnen. Andra forskare som Emilsson och Folkesson (2006) 

redogör också för att pedagogers förhållningssätt är grundläggande för barns möjlighet till 

inflytande. Bae (2009) menar också att pedagoger behöver reflektera över sitt förhållningssätt 

och hur barnen ges inflytande och deltagande, för att kunna tillgodose barns intressen och 

behov.  

3.1.3 Styrning och kontroll hos pedagoger 

Barn ska ha ett inflytande i förskolan, men frågan är om det alltid finns möjligheter för barn 

att få ett inflytande och vara delaktiga, eller om det också finns en styrning från pedagogernas 

sida. I denna del lyfts forskning kring hinder för barns inflytande och delaktighet fram. 

Elvstrand (2009) menar att barns möjlighet till deltagande både kan möjliggöras och 

begränsas av pedagogerna, eftersom att det är pedagogerna som bestämmer vad barnen kan få 

ha ett inflytande över och när barnen kan vara delaktiga. Nordin-Hultman (2004) säger att 

pedagoger kan bestämma över och påverka barns tillgång och inflytande över exempelvis 

material, genom tid och rutiner, vilket minskar barns inflytande och istället innebär en 

anpassning för barnen. Pedagoger kan också visa på en styrning genom att placera materialet 

högt upp, i de vuxnas höjd. Detta menar Nordin-Hultman (2004) visar barnen att det finns en 

kontroll hos pedagogerna där de vuxna kan bestämma över barns inflytande. 
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Bae (2009) och Emilsson och Folkesson (2006) kunde se i sina studier att barns deltagande 

begränsades och var låga i situationer där pedagoger hade mer styrning och kontroll. Enligt 

Emilsson och Folkesson (2006) handlar barns deltagande i dessa aktiviteter om att ta beslut 

mellan olika valda alternativ. Bae (2009) framhåller att situationer som innehåller många 

regler och bestämda val inte kommer främja eller öka barns möjlighet till deltagande, utan 

tvärtemot. Utifrån detta visar Bae (2009) och Emilsson och Folkesson (2006) att i situationer 

där pedagoger har en bestämmande och överordnade roll finns det inslag av flera regler och 

en styrning för att kontrollera situationen, vilket gör att barn inte får lika stor möjlighet till 

deltagande när denna pedagog roll och detta förhållningssätt finns. Eriksson-Bergström 

(2013) säger att struktur och ordning är viktigt för pedagoger både i miljöerna och i 

situationer med barngruppen. Nordin-Hultman (2004) menar att det finns en osynlig makt i 

förskolan, där styrning och kontroll finns i tid, rutiner, rum och verksamhetensplanering som 

pedagogerna själva har skapat. Även Tullgren (2003) som har studerat förskolan som en arena 

för pedagogers styrning genom leken utifrån ett maktperspektiv, har visat att pedagoger kan 

använda sig av tekniker för att styra barnen, vissa är tydliga med andra är osynliga och 

inbäddade i verksamheten och de vuxnas vänlighet. Dessa tekniker menar Tullgren att 

pedagoger använder för att ”normalisera” barnen och få dem att agera på ”rätt” sätt samt få 

barnen att anpassa sig efter förskolans regler för vad som är normalt och önskvärt hos en 

medborgare i samhället. Detta innebär enligt Nordin-Hultman (2004) att det blir en öppen 

maktstyrning som inte kan kopplas direkt till pedagogerna utan till förskolans verksamhet.  

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen att barn får möjlighet till inflytande i 

förskolan oftast över beslut som är närmare och gynnar den egna individen och inte beslut 

som rör verksamheten. Valen består oftast av valalternativ och i situationer där barnens tankar 

uppmuntras får barn ett större inflytande. Barnen får ha inflytande över materialet i miljön, 

men materialets tillgänglighet har en betydelse för vad barnen får ha ett inflytande över. Även 

rutiner och regler bestämmer materialets tillgänglighet och barns inflytande. Den vanligaste 

metoden för att skapa förutsättningar för barns inflytande handlar om att observera och prata 

med barnen för att få reda på deras intressen, som kan ligga till grund för planering av 

verksamhetens innehåll och miljö. Även pedagogers förhållningssätt är viktigt för barns 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Trots dessa arbetsmetoder finns också en styrning 

hos pedagoger som kan vara osynlig på grund av rutiner, regler och tid som har skapats av 

pedagogerna själva. Denna styrning innebär att pedagoger kan påverka och bestämma över 
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barns inflytande genom att ta en kontrollerande roll och begränsa barns inflytande. Det finns 

en önskan hos pedagoger av att ha en ordnad och strukturerad miljö.  

4. Teoretiskt perspektiv  

I denna del kommer det teoretiska perspektivet makt att lyftas fram som har valts till studien. 

Det kommer också att redogöras för hur detta perspektiv används i studiens samt vilka 

begrepp som ingår i maktperspektivet och som kommer att användas för att analysera 

resultatet.  

4.1 Makt  

Makt kan studeras på olika sätt. Börjesson och Rehn (2009) pratar om hur makt skapas och 

det är den synen på makt som undersöks i denna studie. Ett maktperspektiv har valts till denna 

studie för att studera om det finns och kan uppstå ett maktförhållande mellan pedagoger och 

barn när det handlar om arbetet med barns inflytande över material i inomhusmiljön på 

förskolan. Som tidigare redogjorts för kan synen på det kompetenta barnet påverka den 

styrning och kontroll som kan finnas hos vuxna gentemot barn. Genom att använda ett 

maktperspektiv kan det visas om denna styrning finns eller inte, utifrån pedagogernas 

beskrivningar och hur de talar om barns inflytande över materialet. Michel Foucault är ett 

välkänt namn inom maktperspektiv. Enligt Nilsson (2008) var Foucault en av 1900-talets mest 

nyskapande filosof och författare, som använde och förnyade redan tidigare utforskade tankar 

och tog annorlunda riktningar. Foucault ansåg att makt inte är en egenskap som en person har 

utan alla människor kan använda sig av makt (Foucault, 2003). Foucault ville lyfta fram hur 

makten kommer till och hur den påverkar de personer som är underordnade makten, vilken 

effekt makten får och varför den utövas. (Foucault, 2003).   

4.2 Begrepp  

Här nedan kommer en redogörelse för de begrepp som har valts för att analysera studien och 

som ingår i Foucaults teori om makt. 

4.2.1 Maktrelationer 

Maktrelation och maktförhållande är två ord som används synonymt i Foucaults teori om 

makt, i denna studie kommer båda orden att användas för att belysa makt och makt mellan 

pedagog och barn. Börjesson och Rehn (2009) berättar att en maktrelation är en relation eller 

en förbindelse mellan två individer, där den ena personen är i underläge och den andra 

personen har en överlägsen makt och kan påverka andra. Tullgren (2003) gör en koppling till 
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makt och kunskap i förskolan och säger att makt ger kunskap och information om andra 

människors agerande, vilket innebär att kunskaperna som pedagogerna får om barnen och 

deras utveckling, kan användas i maktrelationerna för att kunna påverka barnen. Enligt 

Foucault (2003) används makt och kunskap tillsammans, vilket blir en maktkunskap. Det 

handlar både om att personer kan använda makt för att få kunskaper om andra människor, 

men också att kunskaper kan användas för att kontrollera och utöva makt mot andra som har 

ett lägre kunskapsinnehåll.  

4.2.2 Disciplinering  

Disciplinering är en teknik som kan användas för att utöva makt enligt Foucault (2003). 

Tekniken innebär att en person som har makt och kunskap kan tala om för andra hur de ska 

handla eller agera i en situation (Börjesson & Rehn, 2009). Foucault (2003) menar att 

disciplin används av människor för att skapa ordning i samhället. Tullgren (2003) gör en 

koppling till förskolan och säger att de vuxna kan använda sig av disciplin för att 

”normalisera” barnen och få dem att agera på ett sätt som förväntas av dem. Tullgren (2003) 

lyfter fram två tekniker som kan används i disciplinering: övervakning och den pastorala 

makten. Övervakning används för att kontrollera och blir oftast osynlig för personer som 

övervakas (Foucault, 2003). Denna teknik kan enligt Tullgren (2003) ge pedagoger i 

förskolan ett tillfälle att studera barnen och samtidigt få information om dem, vilket gör att 

pedagoger kan få en bred kunskap om barngruppen. Den pastorala makten handlar om att 

avslöja och öppna upp sig för andra (Tullgren, 2003). Denna teknik menar Tullgren (2003) att 

pedagoger i förskolan kan använda sig av i tillexempel observerande av och samtal i barns 

lek, där barn kan avslöja sina tankar och erfarenheter. Då kan pedagogerna få information om 

barnen som kan användas för ett ytterliga styra och påverka barngruppen.  

5. Metod 

Här nedan kommer en presentation av studiens arbetsprocess och metod. Studien har en 

kvalitativ metodansats och det har valts för att det är människor beskrivningar kring arbetet 

med barns inflytande över material i inomhusmiljön, som ska undersökas och är i fokus. 

Forskning som är kvalitativ vill lyfta fram individer förståelse och uppfattningar om ett visst 

fenomen eller område (Backman, Gardelli, Persson & Gardelli, 2012). Bryman (2011) lyfter 

också fram att det handlar om ord och djupare beskrivningar.  
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5.1 Urval 

Val av platser och deltagare till studien gjordes utifrån ett målstyrt urval. Målstyrt urval 

innebär att välja ut personer, institutioner, skolor, verksamheter m.m. som passar in på 

studiens syfte och det ämne som ska studeras (Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter också 

fram att ett målstyrt urval oftast ingriper flera steg, vilket handlar om att göra ett urval av både 

plast där deltagarna arbetar och vilka personer som ska delta i studien. Eftersom att frågan 

som undersöks i studien berör förskolan, så blev förskolan en självklar plats att välja för 

undersökningen och för att leta efter deltagare. Jag valde att ha personal som arbetar i 

förskolan som deltagare till studien eftersom att det är deras beskrivningar och tankar som ska 

undersökas och det är dem som arbetar med barns inflytande. Både förskollärare och 

barnskötare valdes som deltagare eftersom att det är dem som tillsammans ska arbeta med 

barns inflytande och ge barn möjlighet att påverka enligt förskolans läroplan Lpfö 98 

(Skolverket, 2016). Pedagoger används i studien som ett sambegrepp och ingriper både 

barnskötare och förskollärare, eftersom att dem tillsammans ska arbeta med läroplanens 

uppdrag. För att hitta deltagare till studien kontaktades förskolor via telefon. I telefonen gav  

pedagogerna ett muntligt ”ja” till sin medverkan och en tid och dag för intervjun bokades in 

samtidigt. Val av tid och dag anpassades till pedagogernas önskemål, då egna erfarenheter 

från att ha arbetat på förskolan själv, har visat på att det finns en brist på tid i förskolans 

verksamhet. Tiden för intervjun sattes till en timme, för att ha god marginal och inte behöva 

stressa igenom frågorna. Löfgren (2014) säger att det finns en tidsbrist i förskolan, eftersom 

att många förskolor har ett intensivt schema och därför hinner inte pedagoger sitta ner och 

prata när som helst. Då är det viktigt enligt Löfgren att ha god tid för att pedagogerna i lugn 

och ro ska kunna berätta och uttrycka sig. 

5.1.1 Deltagare  

Nedan ges en presentation av de sex pedagogerna som valdes som deltagare till studien. 

Pedagogerna kommer från tre olika förskolor i samma kommun. Presentationen ger en 

översiktlig bild och bakgrund om pedagogerna kring deras utbildning, arbetserfarenhet i 

förskolan samt vilken ålder de arbetar med just nu, då det kan ha betydelse för analysen och 

resultatet. Alla namn är fiktiva, vilket betyder att det är påhittade för att skydda personernas 

identitet.  

Intervjuperson 1 heter i denna studie Stina. Stina är barnskötare och har arbetat i förskolan i 

25år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrar 1-3år.  
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Intervjuperson 2 heter i denna studie Linda. Linda är förskollärare och har arbetet i förskolan i 

26år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrar 1-3år.  

Intervjuperson 3 heter i denna studie Vanja. Vanja är barnskötare och har arbetet i förskolan i 

34år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrar 1-3år. 

Intervjuperson 4 heter i denna studie Åsa. Åsa är förskollärare och har arbetet i förskolan i 

19år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrar 1-3år.  

Intervjuperson 5 heter i denna studie Erica. Erica är förskollärare och har arbetet i förskolan i 

44år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrar 1-3år. 

Intervjuperson 6 heter i denna studie Alma. Alma är förskollärare och har arbetet i förskolan i 

22 år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldern 3år.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju användes som metod för att samla in datamaterial. Intervjuer valdes 

som metod för att kunna prata med pedagogerna och få deras perspektiv på begreppet och 

arbetet med barns inflytande över material. Bryman (2011) säger att intervjuer är en lämplig 

metod att använda sig av för att få reda på vad andra människor tänker och tycker på ett 

djupare och mer detaljrikt sätt. Semistrukturerade intervjuer användes för att ha en struktur i 

samtalen och för att skapa en flexibilitet för personerna som intervjuades. På det sättet får 

intervjupersonerna möjlighet att tala fritt och beskriva sin förståelse för arbetet med barns 

inflytande, samtidigt som fokus blir på temat. Det blev en flexibilitet och struktur under 

intervjuerna med pedagogerna genom att jag ställde frågorna i den ordningen som passade till 

pedagogernas berättelser och på så sätt kunde pedagogerna berätta fritt, men jag fick ändå 

svar på de frågor som skulle undersökas till studien. En intervjuguide användes som stöd till 

intervjuerna med frågor som berörde temat (se bilaga 1). Backman m.fl. (2012) berättar att en 

semistrukturerad intervju handlar om att ha ett specifikt tema med tillhörande frågor som 

ställs till andra personer. Frågorna ställs ofta i ordningen de står, men kan justeras efter vad 

intervjupersonen talar om och det finns en möjlighet för personerna att utforma svaren fritt. 

Bryman (2011) tillägger att till denna sorts intervju används ofta en intervjuguide.  

5.3 Genomförande  

Innan intervjuerna gjordes med pedagogerna så formulerade jag en intervjuguide. Frågorna i 

intervjuguiden var ganska öppna och gav pedagogerna möjlighet att fritt svara och uttrycka 

sig (se bilaga 1). Bryman (2011) lyfter fram att frågorna inte får vara för specifika, så det 
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hindrar deltagarna att inte kunna uttrycka sig eller prata om sådant som är viktigt för dem 

kring frågorna. De teman som skulle beröras under intervjun skickades via mail till deltagarna 

några dagar innan intervjun skulle inträffa. Detta gjordes för att ta hänsyn till människors 

olikheter och skapa bra förutsättningar för alla deltagare i studien. Av egna erfarenheter vet 

jag att vissa personer vill förbereda sig något och reflektera innan en intervju, medan andra 

inte är i behov av det. Bryman (2011) säger att forskare måste lyssna på deltagarna och skapa 

en bra kontakt. Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplats, de förskolor som de arbetar på,  

i samtalsrum som fanns på förskolan. Detta gjorde det möjligt att sitta och prata i lugn och ro. 

Både Löfgren (2014) och Zimsen (1978) redogör för att valet av plats för ett samtal, har 

betydelse för samtalets kvalité och vad pedagogerna säger eller berättar. 

Innan intervjuerna genomfördes med pedagogerna fick de skriva på ett information-och 

samtyckesbrev (se bilaga 2). Personer som medverkar i en studie ska alltid skriva på ett 

samtyckesbrev innan en intervju genomförs (Vetenskapsrådet, 2011). Under intervjuerna 

valde jag att ha en socialkonstruktivistisk syn på hur kunskap bildas, vilket handlar om att se 

kunskap och erfarenheter som något som skapas i sociala sammanhang. Genom det talade 

språket och i relationer med andra, kan människors förståelse för sin omvärld skapas 

(Wennerberg, 2001). Denna syn valdes då pedagogerna genom att använda språket kan 

berätta och beskriva arbetet med barns inflytande och uttrycka deras kunskaper kring området. 

Intervjuerna spelades också in med en mobiltelefon, för inte behöva anteckna ner allt 

pedagogerna talade om och missa viktiga detaljer. Deltagarna fick också ge ett samtycke till 

inspelning innan intervjuerna påbörjades. Genom att intervjuerna spelades in kunde en större 

uppmärksamhet och lyssnade ske på vad pedagogerna berättade. Bryman (2011) säger att det 

är svårt att komma ihåg allt under en intervju och då kan inspelning vara nödvändigt. Enligt 

Löfgren (2014) blir det också lättare att lyssna och fokusera för intervjuaren, om en intervju 

spelas in. Det som antecknades ner i början av intervjun var bakgrundsinformation om 

deltagaren som viken utbildning de har, hur länge de har arbetet i förskolan och vilken ålder 

på barn de arbetar med just nu. Det är viktigt att skriva ner information om deltagarna enligt 

Bryman (2011) för att kunna skapa en förståelse för deltagarnas beskrivningar och visa på ett 

samband.  

Intervjuerna gick bra att genomföra och spela in. I de flesta intervjuer kom frågorna i samma 

ordning som på intervjuguiden, men i vissa fall ställdes frågorna utifrån vad som passade till 

deltagarnas berättande för att spinna vidare på deras beskrivningar. Det handlar om att vara 

öppen och flexibel för det som är viktigt för deltagaren samt att lyssna och komma ihåg för att 
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utveckla intervjuerna vidare (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes med alla deltagare på 

en och en halv vecka. Samtidigt som intervjuerna genomfördes skedde transkribering, vilket 

innebär att intervjuerna skrivs ner i text för att få ett material i pappersform och som är lättare 

att analysera och läsa igenom. Transkribering ger forskare möjlighet att kunna göra en 

ordentlig analys och gå igenom materialet flera gånger (Bryman, 2011). All uttryck och ord 

som pedagogerna användes sig av under intervjuerna transkriberades inte ned. I vissa fall har 

pauser skrivits ut i pedagogernas beskrivningar genom flera punkter samt om pedagogerna har 

skrattat, men detta gjordes vid några tillfällen för att dessa uttryck kan ge meningarna eller 

citaten en större betydelse i sammanhanget som de tolkas utifrån.  

5.4 Etiska ställningstaganden 

Några etiska aspekter har jag tagit ställning till och reflekterat över. Jag har tagit hänsyn till de 

fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram. Informationskravet 

innebär att informera deltagarna om studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har gjorts genom 

att tala om vad studien handlar om och dess syfte samt vad deltagarnas uppgift är och vilka 

rättigheter dem har. Samtyckeskravet innebär att deltagarnas medverkan är frivilligt och att de 

ska ge sitt godkännande till medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Som tidigare har redogjorts 

för har detta tagits hänsyn till genom att tala om för deltagarna att de får avbryta sin 

medverkan när de vill samt att deltagarna har fått skriva på ett samtyckesbrev för att godkänna 

sin medverkan i studien (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna ska behandlas på ett sätt, som inte offentliggör deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta har gjorts genom att bevara materialet på ett hemligt ställe som är oåtkomligt för andra 

samt att namn på deltagare i studien har byts ut till fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär att 

insamlat material bara ska använda till forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

beaktats genom att använda insamlat material endast till denna studie och för forskningens 

syfte. Ett annat ställningstagande som har beaktats i studien när det handlar om intervjuer, är 

att jag som intervjuare undermedvetet kan påverka deltagarnas svar. Backman m.fl. (2012) 

menar att denna påverkan kan inträffa i intervjusituationer och är som störst när det finns 

olika positioner mellan personerna. Då jag som intervjuare inte har en högre position än 

deltagarna, tror jag att denna påverkan är mindre, men detta ställningstagande har funnits i 

tanken även vid analysprocessen när det handlar om att tolka.  

5.5 Analysmetod 

Tematisk analys valdes som analysmetod för att på ett strukturerat sätt kunna analysera 

pedagogernas beskrivningar och lyfta fram viktiga delar i deras förståelse av arbetet med 
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barns inflytande över materialet på ett tydligt sätt. Tematisk analys är en analysmetod som 

ofta förekommer i kvalitativa studier och handlar om att koda och hitta teman eller mönster i 

texterna som kan tolkas och lyftas fram. Metoden används också för att hitta underliggande 

uttryck som kan finnas i beskrivningar och berättelser, för at tolka och få en djupare förståelse 

för dess betydelse (Bryman, 2011). Detta innebär att denna analysmetod också har använts för 

att hitta teman och tolka det som pedagogerna talar om utifrån ett maktperspektiv.  

Analysprocessen med en tematisk analys innebär först att gå igenom det skrivna materialet 

och få en översiktlig syn, genom att flera gånger läsa texterna (Bryman, 2011). Sedan har 

texterna lästs ännu en gång och då genom att också notera intressanta uttryck. Detta kallar 

Bryman (2011) för kodning, vilket handlar om att hitta viktiga delar och meningar som är 

relevanta för studien. De meningar och citat som hittades och var relevanta skrevs rent på 

datorn och sedan skrevs ut och klipptes isär till mindre delar, för att få en tydligare översikt 

över de meningar som hade hittats. För att kunna hitta teman och mönster i texterna jämfördes 

de olika koderna med varandra. Bryman (2011) menar att det handlar om att kritiskt granska 

koderna för att kunna se teman. Sedan har de teman som har hittats också jämförts med 

varandra för att se vilka som kan höra ihop och bilda grupper/kategorier. 

Grupperna/kategorierna blev först stora, men sedan blev de mindre grupper vart efter när de 

olika temana kunde jämföras med varandra. Bryman (2011) säger att det är vanligt att det blir 

många grupper i början, men att det är något som kan städas upp längre fram. Sedan fick 

grupperna/kategorierna ett namn och betydelse för att kunna identifiera dem och inte blanda 

ihop alla teman. Till sist har en tolkning och analys skett av de teman som har som har skapats 

för att ge dem en betydelse i studien. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att inte likställa 

kodning och letandet efter teman som en färdig analysprocess, utan de teman och resultat som 

har hittats måste också tolkas och analyseras fram. De citat som används för att representera 

resultatet i studien har valts för att de på ett tydligt sätt visar hur pedagogerna i studien talade 

om begreppet och arbetet med barns inflytande över materialet. Flera citat kring ett visst tema 

valdes ut ibland för att styrka pedagogernas beskrivningar och de teman som hittats.   

6. Resultat  

I denna del lyfts studiens resultat fram. Resultatet är uppdelat i olika rubriker som är kopplade 

till frågeställningarna: Begreppet inflytande, Arbetet med barns inflytande över material, 

Hinder och möjligheter med barns inflytande samt Kopplingar till makt. I de olika rubrikerna  

finns teman som har analyserats fram och är resultaten i undersökningen.  
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6.1 Begreppet inflytande – två synsätt  

Pedagogerna fick i intervjuerna beskriva hur dem såg på begreppet inflytande. Nedan 

presenteras pedagogernas beskrivningar.  

Pedagogerna i studien beskrev begreppet inflytande på olika sätt. Hälften av de sex 

pedagogerna hade en syn på begreppet inflytande som handlade om att barnen ska kunna 

påverka sin egen situation. Ett exempel på ett sådant sätt att beskriva barns inflytande var 

Vanjas beskrivning av begreppet inflytande. 

Men överhuvudtaget inflytande, att man kan vara med och påverka sin dag, hur dagen blir eller aa miljön, 

vilka jag vill vara med och så. Det är väl ungefär så jag tänker kring begreppet med inflytande.  

Vanja lyfter fram en syn på inflytande som ingriper barnets påverkan på sin egen situation 

som handlar om att barn ska kunna påverka det som ligger nära barnet själv och hens behov. 

När Vanja pratar om att barnet ”kan vara med och påverka sin dag” kopplar hon barns 

inflytande till den egna situationen på förskolan snarare än till förskolan generellt. Hon 

använder även ordet ”påverkan” vilket kan ses som att barns möjlighet att påverka är ett 

inflytande i förskolan. Westlund (2011) och Elvstrand (2009) kunde också i sina studier se att 

barns inflytande oftast kopplades samman med individuella val som låg närmare barnet och 

dess egen situation. Den andra hälften av de sex pedagogerna i studien hade dock en annan 

syn på begreppet inflytande, som handlade mer om att barnen ska vara delaktiga i beslut. 

Såhär talad Erica om begreppet inflytande.  

Jo, men det är det här med delaktighet och att man känner, verkligen, att man får vara med och vara 

delaktig och vara med i ett beslut.  

Erica lyfter istället fram en syn på inflytande som ingriper delaktighet och gemensamma 

beslut. Barn ges inflytande genom att känna sig delaktiga i beslut som sker i förskolan. Erica 

betonar att barnen ska känna att de får vara med, vilket kan ses som att inflytande för barnen 

handlar om en gemenskap och att pedagoger och barn tillsammans ska ta beslut i förskolan. 

Här blir delaktighet något som handlar om förskolan generellt och inte bara den egna 

situationen. Erica gör heller ingen skillnad på inflytande och delaktighet utan ger dem samma 

innebörd eftersom att hon tar upp delaktighet som ett direkt svar på frågan om vad inflytande 

innebär, vilket innebär att inflytande och delaktighet för barn i förskolan hör ihop och inte är 

skilda begrepp. Detta kan liknas vid den syn på inflytande som Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) beskriver. De menar att inflytande handlar om att barn ska känna sig 

delaktiga och vara med i beslut och aktiviteter, därmed gör de inte heller någon skillnad på 
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begreppen inflytande och delaktighet. Genom att det finns flera sätt att se på begreppet 

inflytande bland pedagogerna skulle det kunna innebära att det kan uppstå maktförhållanden 

mellan pedagoger och barn i förskolan. Pedagogerna kan använda sig av disciplinering för att 

ge barnen inflytande endast över den egna situationen eller bara ge inflytande genom att låta 

barnen vara delaktig i beslut som rör förskolans verksamhet generellt. Pedagogerna kan då 

tala om för barnen vad dem får ha ett inflytande över och hur de ska agera. Detta kan innebära 

att pedagogerna väljer att exempelvis ge barnen mera inflytande över den egna situationen 

och inte låter barnen vara lika delaktiga i beslut som rör verksamheten, på grund av vilken syn 

på inflytande pedagogerna har, även om tanken är att ge lika mycket inflytande inom båda. 

Börjesson & Rehn (2009) berättar att disciplinering kan handla om att tala om för någon 

annan om hur de ska göra eller agera.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagoger i förskolan beskriver begreppet inflytande 

på två sätt. Den första handlar om att inflytande för barn i förskolan är att kunna påverka sin 

egen situation, vilket betyder att, kunna påverka är ett inflytande för barnen. Den andra 

beskrivning handlar om att inflytande för barn i förskolan är att känna sig delaktig och vara 

med i beslut, vilket betyder att, vara delaktig i gemensamma beslut är ett inflytande för 

barnen. Delaktighet och inflytande blir samma sak för barn i förskolan. Maktförhållanden kan 

uppstå mellan pedagoger och barn genom att pedagoger kan använda sig av disciplinering och 

ge barn inflytande över antingen den egna situationen eller inflytande över beslut som sker i 

verksamheten, beroende på vilken syn de har på begreppet inflyttade.  

6.2 Arbetet med barns inflytande över material 

Pedagogerna beskrev sitt arbete med barns inflytande över materialet i inomhusmiljön på 

olika sätt, både hur barnen kan ges inflytande och hur pedagogerna kan skapa förutsättningar 

för inflytandet. Nedan presenteras pedagogernas beskrivningar under rubrikerna: Inflytande 

genom observation och intresse, Barnen ska vara en del av materialets förändring samt 

Förhållningssättet är en förutsättning  

6.2.1 Inflytande genom observation och intressen  

I intervjuerna talade pedagogerna om hur barnen får ett inflytande över materialet i 

inomhusmiljön. Alla pedagoger pratade om att barn kan ges inflytande över materialet genom 

att pedagogerna observerar barns lek och intresse. Så här beskrev Linda barns inflytande: 
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Det är ju mycket att man tittar på intresset. Plockar man fram ett material så kan man ju observera och 

titta, är det här intressesant eller inte. Ne, men det här används inte så mycket, ne men då gör vi en 

förändring i miljön igen, då tar vi fram någonting annat. Så man har lite det här intresseobservation.  

Lindas beskrivning visar att hon anser att barn kan få ett inflytande över materialet i förskolan 

genom att pedagogerna observerar och tittar på vad barnen är intresserade av för material. 

Lindas beskrivning visar att hon tycker att det material som hon ser att barnen använder och 

är intresserade av får finnas kvar i miljön. Det material som inte används tas bort och nytt 

material kan istället tillföras till miljön. Både Westlund (2011) och Kangas,Venninen och 

Ojala (2016) visade också i sina studier att det var vanligt att pedagoger observerade barns lek 

och behov för att kunna ge barn ett inflytande i förskolan.  Lindas beskrivning av barns 

inflytande kan tolkas som att barnen får ett inflytande över materialet genom pedagogernas 

perspektiv, då Linda både säger att ”man tittar på intresset” och ”men då gör vi en förändring i 

miljön”. Linda betonar ”man” och ”vi”, vilket kan tolkas som att det är hon själv och de andra 

pedagogerna som kan se vad barnen är intresserade av och utifrån det kan pedagogerna 

bestämma vilka material som barnen får använda i miljön. I en sådan situation skulle det 

kunna uppstå ett maktförhållande mellan pedagoger och barn. Linda kan i denna situation 

använda sig av den pastorala makten som en teknik genom att observera barnens lek, få 

barnen att avslöja sina tankar och kunskaper och på så sätt få information om vad barnen 

behöver eller vill ha. Tullgren (2003) beskriver att den pastorala makten inbegriper 

observation för att få reda på information om barnen genom att låta barnen avslöja sina 

erfarenheter och kunskaper, vilket kan leda till en större styrning av barngruppen. Det finns en 

vilja hos Linda av att fånga barnens intresse och se vad barnen leker med, men genom 

observationen som Linda gör och den information hon kan få av barnens avslöjande, kan hon 

bestämma vilket material som hon tror att barnen behöver ha i förskolan. Då har det blivit ett 

inflytande för barnen men kanske med en omedveten styrning från pedagogerna.  

6.2.2 Barnen ska vara en del av materialets förändring   

Hälften av de sex pedagogerna lyfte fram att barnen ska vara med när förändringar sker med 

materialet. Så här talade exempelvis Linda om barns medverkan i förändringar av materialet.  

Målet är ju att när man gör en, känner jag, en förändring i miljön är ju att barnen ska vara med i den. Att 

säger vi, att vi ska byta plats på de här möblerna och det här materialet. Att de kan vara med och flytta 

och liksom, det här vart tycker du att den här ska vara? Ska den vara här eller där? Att de känns med att 

de är delaktiga.   
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Linda beskriver att hon tycker att barnen ska vara med när miljö och material förändras i 

förskolan, men också att det är viktigt att barnen får en känsla av att vara delaktiga i denna 

förändring. Lindas beskrivning kan förstås som att det är viktigt för henne att barnen känner 

att de är en del av förskolans material och förändringar som sker med det. Pramling och 

Samuelsson (2003) har i likhet med Linda beskrivit delaktighet som en känsla av att vara med 

i olika situationer. Linda beskriver också att barnen ska vara med när  materialet ska placeras 

genom att säga ”det här vart tycker du att den här ska vara, ska den vara här eller där”. Detta 

kan ses som att Linda bestämmer åt barnen vart material får placeras i miljön. Lindas 

beskrivning kan förstås som att barnen ska vara med i förändring med material, men 

pedagogerna bestämmer vart materialet ska placeras. I en sådan situation skulle en 

maktrelation kunna uppstå mellan pedagoger och barn genom att exempelvis Linda använder 

sig av disciplinering som en teknik och talar om för barnen hur de ska placera materialet i 

denna situation. Disciplinering kan användas för att berätta för andra personer hur de ska göra 

eller agera i en viss situation (Börjesson & Rehn, 2009). Linda kan då styra vart materialet ska 

placeras och hur miljön blir utformad, även om hon har en tanke kring att barnen ska känna 

att de är delaktiga och få vara en del av förändringen med materialet.  

6.2.3 Förhållningssättet är en förutsättning för barns inflytande  

Hälften av de sex pedagogerna talade om att det förhållningssätt som pedagogerna själva har 

är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för att barn ska få ett inflytande över 

materialet. Såhär talade exempelvis Åsa om pedagogers förhållningssätt.  

Att skapa förutsättningar handlar ju om att man öppnar upp för en diskussion, att man är tillåtande och 

lyssnar in barnen. Det är ju på så sätt man får med sig dem och man påvisar även att man har ett 

inflytande.  

I Åsas beskrivning framgår det att hon tycker att pedagoger ska finnas med i samtal med 

barnen, lyssna på dem och uppmuntra deras idéer, att det är en förutsättning för att visa barn 

att dem får ha ett inflytande. Det kan förstås som att Åsa vill lyfta fram att en lyssnande och 

närvarande pedagog är det förhållningssätt som krävs för att för att ge barn en möjlighet att 

påverka. Broström m.fl. (2015) har i likhet med Åsa redogjort för att barns deltagande ökar 

om pedagoger uppmuntrar och lyssnar på barnen. Det kan ses som att barns möjlighet till 

inflytande i förskolan blir beroende av de vuxna och deras förhållningssätt. Detta skulle kunna 

innebära att pedagogerna kan välja om de vill ge barn ett inflytande över materialet beroende 

på vilket förhållningssätt dem har. I dessa situationer skulle det kunna uppstå ett 

maktförhållande mellan pedagoger och barn genom att Åsa och de andra pedagogerna kan 
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använda sig av kunskap om barnen kring deras beteenden och agerande i förskolan och på så 

sätt använda ett förhållningssätt som gör att de kan kontrollera barnens inflytande. Då blir 

barnens möjlighet att kunna påverka miljön och materialet helt upp till pedagogerna och vad 

dem tycker och tänker kring barns inflytande i förskolan. Enligt Foucault (2003) används 

kunskap och makt tillsammans för att kontrollera eller styra. Två av pedagogerna talade också 

om betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt bland personalen. Här är ett exempel på hur 

Alma ser på pedagogers gemensamma förhållningssätt..  

 Kollegor det är jätteviktigt och som är på samma nivå liksom, öppet.  

Alma lyfter fram att hon tycker att de är viktigt att dem pedagoger som hon arbetar med i 

förskolan, har samma förhållningssätt som Alma har. Det kan förstås som att Alma tycker att 

det gemensamma förhållningssättet är en grund för att kunna ge barn inflytande över 

materialet. Emilsson och Folkesson (2006) visar på ett liknande sätt visat att pedagogers 

förhållningssätt är viktigt för att kunna ge barn inflytande. Alma benämner även ordet ”öppet” 

i slutet av meningen, vilket kan ses som att hon anser att ett gemensamt förhållningssätt bland 

kollegorna är att vara tillåtande mot barnen och mot varandra.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna ger barnen inflytande över materialet i 

förskolan genom att observera barns lek, det material som finns ett intresse av får finnas kvar. 

Det blir ett inflytande utifrån pedagogernas perspektiv. Pedagogerna vill ändå att barnen ska 

vara med när förändringar sker med materialet och att det ska finnas en känsla av delaktighet. 

Pedagogerna bestämmer dock vart materialet får placeras. Pedagogerna lyfter fram att en 

viktig förutsättning för att ge barn ett inflytande i förskolan är att det finns lyssnande och 

närvarande pedagoger, vilket innebär att barns inflytande är beroende av pedagogers 

förhållningssätt. Det gemensamma förhållningssättet lyfts fram som en grundsten i arbetet 

med barns inflytande. I dessa situationer kan det uppstå ett maktförhållande mellan barn och 

pedagoger, då pedagoger kan bestämma vilket material som får finnas kvar på förskolan 

genom den pastorala makten, hur dessa material ska placeras i miljön genom disciplinering 

samt styra över barns möjlighet till inflytande genom förhållningssättet och att använda 

maktkunskap.  

6.3 Hinder och möjligheter med barns inflytande  

Under intervjuerna lyfte pedagogerna fram både hinder och möjligheter i arbetet med barns 

inflytande och på vilket sätt det kan vara en begränsning eller en positiv möjlighet. Nedan 

presenteras pedagogernas beskrivningar under rubrikerna: Positiv självbild, Materialet 
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används och blir attraktivt, Språket är både en möjlighet och en begränsning samt Inflytande 

hindrar struktur och ordning.  

6.3.1 Positiv självbild  

Några pedagoger talade om att barn genom ett inflytande kan få en positiv självbild och en 

känsla av att de kan och får bestämma. Så här beskrev till exempel Stina den möjlighet som 

barns inflytande kan ge.  

Barnen får känna att de finns och syns, fast de är små och när de sen kommer högre upp, så har de en 

positiv…de får en positiv bild av sig själva. De lyssnar på mig, fast jag är liten. De liksom växer, än att 

man bara ”ne, ne, ne, ne”.  

I  Stinas beskrivning framgår det att hon tycker att barnen genom ett inflytande, kan få en 

känsla av att de får bestämma, utan hänsyn till ålder. Stinas visar också på att hon ser en 

koppling mellan barns känsla av att bli lyssnade på och barns syn på sig själva, genom att hon 

säger att ”barnen får känna att de finns och syns” samt att hon betonar att den känslan innebär 

att ”de får en positiv bild av sig själva”. Det kan tolkas som att Stina tycker att barns 

inflytande är viktigt för att det kan ge barn känslan av att kunna påverka och ge dem en 

möjlighet att växa och utvecklas som individer med en positiv självbild. Det kan också ses 

som att Stina menar att hon och de andra pedagogerna kan påverka barns egna utövande av 

inflytandet över materialet. I denna situation skulle det kunna uppstå ett maktförhållande 

mellan pedagoger och barn. Stina är vuxen och pedagog och ses därmed som överordnad på 

förskolan gentemot barnen. Stina kan påverka barnens utövande av inflytande genom att 

kontrollera över inflytandet och ge barnen inflytande över det som pedagogerna tycker att 

barnen ska få påverka och begränsa inflytandet över det som de inte vill att barnen ska kunna 

påverka fritt. Även om tanken kanske är att barnen ska kunna utöva inflytandet på det mesta i 

förskolan. Som Börjesson & Rehn (2009) visat är en maktrelation att en person är i underläge 

mot en annan person som är i överläge och kan påverka eller styra andra människor.   

6.3.2 Materialet används och blir attraktivt  

En annan möjlighet som några av pedagogerna talade om var att materialet blir spännande och 

används mer när barn får ett inflytande. Såhär talade till exempel Åsa om materialets 

attraktion och användning.  

Fördelar är ju mycket att det är spännande och mer attraktivt, materialet, när man får vara med både vid 

inköp och när man får använd allt material som man ser. 
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Utifrån intervjun med Åsa framgår det att hon tycker att materialet i förskolan får en större 

attraktion i barngruppen och blir mer intressant när barnen själva får vara med och påverka 

både nytt material, men också det som redan finns. Det kan tolkas som att Åsas anser att 

material som är tilltalande och intressanta utifrån ett barns perspektiv används mer av barnen 

och därför tycker hon att det är viktigt att barnen ska kunna påverka materialet i förskolan. 

Åsa säger att en fördel är att materialet blir mer ”spännande och mer attraktivt” i början av 

meningen, vilket kan tolkas som att Åsa tycker att attraktion och spänning är viktigt för att 

barn ska använda ett visst material och för att detta material ska få finnas i förskolan. 

Eftersom att materialets attraktion och spänning är viktigt för Åsa för att materialet ska få 

finnas i förskolans miljö, kan det ses som att det är pedagogerna som tar in materialet till 

miljön och kan bestämma vad barnen ska tycka är intressant och spännande. I dessa 

situationer skulle det kunna uppstå ett maktförhållande mellan pedagoger och barn. Åsa och 

de andra pedagogerna kan använda sig av disciplinering och påverka barnens intresse och 

attraktion för materialet, genom att ta in sådant material som de tycker ska finnas på en 

förskola och som barnen förväntas använda. Även om tanken är att det är barnens intresse 

som styr vilket material som finns i miljön. Enligt Tullgren (2003) kan disciplinering 

användas för att ”normalisera” barnen och få dem att agera på ett sätt som förväntas av dem i 

förskolan.  

6.3.3 Språk och ålder - både en möjlighet och begränsning  

Alla pedagoger i studien talade om barns språk som både en möjlighet och en begränsning i 

arbetet med att ge barn inflytande. Såhär talade Vanja om barns språkkunskaper.  

Det är ju lättare när barnen är äldre och kan prata och göra sig förstådda. Det är svårare för mig att barnen 

ska vara med och påverka vilket material de vill ha, utan det blir nog mycket ”jag”, som styr upp det, 

utifrån vad jag ser att barnen är intresserade av.  

I Vanjas beskrivning framgår det att hon tycker att det är enklare att ge barn som är äldre och 

har ett tydligare språk, mera inflytande över materialet än barn som inte kan uttrycka sig lika 

bra verbalt. Det kan förstås som att Vanja ser både språket och åldern som avgörande för hur 

mycket inflytande barnen får ha över materialet. Barn som verbalt kan uttrycka sig får mera 

inflytande, medan barn som inte kan uttrycka sig verbalt får mindre inflytande. Nordin-

Hultman (2004) som har visat att tid och rutiner kan påverka barns inflytande, visar detta 

resultatet att även barns språkkunskaper och ålder kan påverka eller begränsa barns 

inflytande. Vanja säger också ”det blir nog mycket ”jag” som styr upp det”, vilket visar på att 

Vanja anser att det är hon själv som ofta bestämmer åt barnen som är yngre och inte kan 
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uttrycka sig lika bra verbalt, kring vilket material som de får ha ett inflytande över. I dessa 

situationer kan det tolkas som att en maktrelation kan uppstå mellan pedagoger och barn. 

Vanja besitter mer kunskap i språket och är äldre än barnen. Detta innebär att Vanja har en 

möjlighet att bestämma vilket material som barnen kan påverka. Barnen är i underläge mot 

pedagogerna på grund av språket och att pedagogerna är vuxna, även om det finns en vilja hos 

pedagogerna över att låta alla barn få påverka och ha lika mycket inflytande över materialet. 

Foucault (2003) menar att makt och kunskap används tillsammans och att en person som har 

mera kunskap inom ett område och är i överläge i en situation kan utöva makt mot andra 

personer som har mindre kunskap och är i underläge.  

6.3.4 Inflytande hindrar struktur och ordning   

Nästa alla pedagoger talade om att barns inflytande kan hindra struktur och skapa oreda i 

förskolans miljö. Såhär beskrev till exempel Alma hur hon ser på barns inflytande och 

materialet i miljön. 

Asså, vi har några barn som är väldigt framåt och tänker och tycker. De får bestämma till viss del. Vi vill 

ha…vi har struktur och ordning med att städa och plocka.  

Alma visar i sin beskrivning att hon tycker att barnen ska få ha ett begränsat inflytande över 

materialet på grund av att Alma och de andra pedagogerna vill ha struktur och ordning i 

miljön. Även Stina beskrev hur hon ser på barns inflytande och materialet i miljön.  

Vi har ju försökt att ge dem så mycket inflytande dem kan över materialet, som vi har. Sen kan ju inte allt 

vara framme. För våra, vi har ju ett till tre år, så det är ju väldigt mycket att materialet kan öppnas upp och 

slängas ut.  

I Stinas beskrivning framgår det att Stina tycker att barn ska få ett inflytande över materialet, 

men inte ett fritt inflytande över allt material, på grund av att små barn kan hälla ut och sprida 

runt materialet. I både Alma och Stinas beskrivningar kan det tolkas som att de tycker att 

barnen ska få ha ett inflytande över materialet, men att inflytandet ska begränsas på grund av 

att miljön ska vara städad och i ordning. I Stinas beskrivning kan det också tolkas som att 

barns ålder är en anledning till att barns inflytande ska begränsas. Eriksson-Bergström (2013) 

har på liknande sätt visat på att det finns en önskan hos pedagogerna i förskolan om att ha 

struktur och ordning i förskolans miljö. Alma och Stinas beskrivningar kan ses som att de 

anser att det blir stökigt och ingen struktur i miljön om barn får ha för mycket inflytande över 

materialet. Detta visar dem också på genom att Alma nämner i slutet av meningen ”vi har 

struktur och ordning med att städa och plocka”, vilket kan ses som att Alma vill visa på att 

pedagogerna i förskolan har satt upp regler och rutiner för hur förskolans miljö ska hållas ren 
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och strukturerad. Dessa regler och rutiner kan tolkas som att pedagogerna har en mera 

styrande roll över hur miljön ska se ut i förskolan, vilket kan ses som att det skulle kunna 

uppstå ett maktförhållande i dessa situationer. Pedagogerna Alma och Stina kan använda sig 

av disciplinering som en teknik för att styra barnen och få dem att anpassa sig efter 

pedagogernas önskan genom olika regler och rutiner. På så sätt kan pedagogerna skapa 

ordning och struktur i miljön och bestämma när barnen får ha ett inflytande över materialet, 

även om Alma och Stina kan ha en tanke om att regler och rutiner behövs för att dagen och 

barngruppen ska fungera på ett bra sätt. Enligt Foucault (2003) kan disciplinering användas 

för att skapa struktur och ordning genom olika regler.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna ser möjligheter med att ge barn ett 

inflytande över materialet. Genom ett inflytande kan barnen känna att de får påverka, vilket 

kan ge dem en positiv självbild. En annan möjlighet är att materialet i förskolan används mer 

och blir attraktivt genom att barn får ha ett inflytande. Pedagogerna ser både språket och 

åldern som en möjlighet och en begränsning, äldre barn som kan uttrycka sig verbalt kan få 

mycket inflytande, medan de yngre barnen som inte kan uttrycka sig verbalt är svårare att ge 

inflytande. En annan begränsning som pedagogerna lyfter fram är att för mycket inflytande 

skapar oreda och en stökig miljö och där tycks de yngre barnen vara en anledning till detta. I 

dessa situationer kan det uppstå ett maktförhållande mellan barn och pedagoger. Pedagogerna 

kan styra vilket material som barnen får ha ett inflytande över genom ålder och 

språkkunskaper samt påverka barns utövande av inflytande genom att vara överordnad i 

relation till barnen. Pedagogerna kan också genom disciplinering påverka vilket material som 

barnen kan få ett intresse av samt skapa struktur och ordning i miljön.  

6.4 Kopplingar till makt  

I denna del kopplas pedagogernas beskrivningar kring arbetet med barns inflytande över 

materialet till ett maktperspektiv. Detta för att belysa om det finns en styrning hos 

pedagogerna samt om ett maktförhållande mellan pedagoger och barn finnas eller kan uppstå i 

arbetet med detta inflytande på förskolan. Nedan presenteras pedagogernas beskrivningar med 

koppling till makt under rubrikerna: Kontroll över barngrupp och material samt Medvenhet 

om pedagogers styrning  

6.4.1 Kontroll över barngrupp och material  

Alla pedagoger uttryckte under intervjuerna att de vill ha en slags kontroll på barnen och 

materialet i förskolan. Den tidigare beskrivningen av pedagogers syn på att inflytande hindrar 
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struktur och ordning kan också kopplas till makt och kontroll. I de exemplen handlar 

kontrollen om en vilja av att ha ordning i miljön och de exemplen som presenteras nedan 

handlar om kontrollen över barngrupp och material. Såhär talade exempelvis Vanja om 

materialets placering i förskolan.  

Sen har vi annat material som är högt upp och där får inte barnen vara. Men det beror ju på att det är 

sådant som kostar ganska mycket och det försvinner delar och då behöver vi vuxna vara med och finnas 

där när barnen använder materialet.  

I Vanjas svar framgår det att hon tycker att vissa material ska placeras högt upp på hyllor i 

vuxnas nivå, för att det är material som barnen inte får använda utan en vuxen i sällskap på 

grund av materialets kostnad och att det finns en risk för att delar av materialet kan försvinna. 

Det kan ses som att det finns ett behov av kontroll från pedagogernas sida. Vissa material har 

ett ekonomiskt värde och dessa får barnen inte använda på egen hand. Erica talade om barns 

tillgång till materialet i förskolan och sa så här.  

Det har vi sagt och det har vi skrivit också, att om det kommer en vikarie. Att detta material, måste alltid 

en vuxen sitta med vid.  

Erica visar också i sin beskrivning på att hon tycker att vissa material bara ska användas av 

barnen tillsamman med en vuxen och att pedagogerna på förskolan har satt upp det som en 

regel. Både Erica och Vanja visar i sina uttalanden att dem inte tycker att barnen ska ha fri 

tillgång till allt material i förskolan utan att en vuxen är närvarande, genom att dem använder 

ordet ”vuxen” samt säger att de vuxna måste ”vara med” eller ”sitta med”. Nordin-Hultman 

(2004) har också visat på att pedagoger kan bestämma över barns inflytande över materialet 

genom bland annat regler som pedagogerna själva skapat. Det kan ses som att Erica och 

Vanja inte tycker att barnen kan hantera allt material i förskolan själva och därför har skapat 

regeln om att en vuxen ska vara närvarande när vissa material används, men också på grund 

av att materialet har ett ekonomiskt värde i förskolan. Genom att skapa dessa regler skulle det 

kunna tolkas som att det kan finnas ett maktförhållande mellan pedagoger och barn, där 

pedagogerna vill kontrollera barns tillgång till och användning av olika material. Erica och 

Vanja kan använda sig av övervakning som en teknik genom att vara närvarande när barnen 

använder vissa material, då kan de få en kontroll över barnen och få information om hur 

barnen använder materialet. Tullgren (2003) berättar att övervakning handlar om att studera 

andra människor och samtidigt få en stor information om dem. I likhet med Foucaults (2003) 

beskrivning av övervakning, kan denna teknik göra styrningen osynlig genom regeln om att 

en vuxen ska sitta med. Erica och Vanja kan få kunskap om barngruppen och hur de hanterar 
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materialet, för att kunna bestämma vilket material som barnen får och inte får hantera själva. 

Denna styrning kan finnas även om Erica och Vanja har en vilja av att låta barnen få påverka 

det mesta av materialet i förskolan på egen hand. I intervjuerna talade också pedagogerna om 

vilka material som barnen får ha fri tillgång till. Såhär talade till exempel Stina om material 

som barnen får ha ett inflytande över.   

De är ju dem vanliga som alltid finns där: Duplot, det är Brio-järnväg, det är…vad är det mer?…vi har 

lite byggmaterial som är som plastkoner och såna här plexiglas-plattor, inte glas…plast-plattor som är, ja 

det är några slags plattor. Med det ligger framme i alla fall och någon hink med plastdjur och några andra 

byggsatser.  

Stinas beskrivning visar att material som enligt henne är ”vanligt” ska finnas i barnens nivå 

och det materialet har barnen tillgång till och ett inflytande över. Dessa material är tillexempel 

lego, tågbana, bygg-och konstruktionsmaterial och leksaksdjur i plast. Nordin-Hultman 

(2004) visade också i sin studie att liknande leksaker placerades tillgängligt för barnen i 

svenska förskolor. Utifrån Stinas beskrivning kan det tolkas som att det materialet som 

pedagogerna själva tycker att barnen ska få ha tillgång till finns på barnens nivå. I intervjun 

med Vanja, som tidigare har visats, framgick det också att de material som pedagogerna inte 

tycker att barnen ska ha ett inflytande över placeras högt upp där barnen inte kan nå, genom 

att hon säger ”Sen har vi annat material som är högt upp och där får inte barnen vara”. Både 

Stina och Vanjas beskrivningar kan ses som att det är pedagogerna som styr materialets 

placering och därmed påverkar barns inflytande över olika material. I dessa situationer skulle 

det kunna uppstå ett maktförhållande mellan barn och pedagoger när det handlar om 

materialets placering. Stina och Vanja kan kontrollera barnens inflytande över materialet 

genom att dem bestämmer både materialets placering och vilket material som barnen får ha fri 

tillgång till, då dem tidigare har visat på att det måste finnas regler för användning av vissa 

material. Stina och Vanja kan då få kunskap om hur barnen använder materialet och om det är 

något mer material som ska placeras högre upp på hyllorna. Tullgren (2003) har redogjort för 

att styrning eller makt kan ge kunskap om andra människors handlande som sedan kan 

användas i maktrelationer för att påverka en situation.   

6.4.2 Medvetenhet om pedagogers styrning  

Hälften av pedagogerna uttryckte sig under intervjuerna att dem som pedagoger ibland styr 

barnen och deras inflytande över materialet. Såhär uttryckte sig till exempel Vanja kring sin 

egen och andra vuxnas styrning av barns inflytande.  
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Vi vuxna styr ju också genom att ta bort visst material. Allt får ju inte vara framme, för då blir det bara 

rörigt och det tycker vi vuxna inte om (skratt).  

Det framgår i Vanjas beskrivning att hon tycker att hon som pedagog och andra pedagoger 

bestämmer och styr mycket över barns tillgång till material, vilket kan tolkas som att hon till 

en viss del är medveten om att hon och de andra pedagogerna kan styra över barns inflytande 

och materialet. I likhet med Bae (2009) visar resultatet att det finns en medvenhet hos 

pedagoger kring deras förhållningssätt och hur de kan styra barnen i förskolan. I sista 

meningen säger Vanja också ”allt får ju inte vara framme”, vilket kan tolkas som att Vanja är 

medveten om att barnen inte får bestämma över allt material i förskolan. Samtidigt säger 

Vanja i samma mening ”och det tycker vi vuxna inte om (skratt)”. Detta kan ses som att 

Vanja är medveten om att hon själv som pedagog ibland kan styra barnen och att det finns en 

syn i förskolan på att vuxna vill ha ordning i miljön genom regler och rutiner som kan ses som 

styrande, genom att hon skrattar i slutet av meningen. Det kan ses som att Vanja är medveten 

om att maktförhållanden mellan pedagoger och barn kan förekomma i förskolan. En 

medvetenhet om att hon själv som pedagog är överordnad och besitter mer kunskap och makt 

gentemot barnen, vilket innebär att hon kan styra barns inflytande över materialet genom att 

använda sig av olika disciplineringar och regler för att kunna ha en kontroll över både 

barngrupp och miljö. Tullgren (2003) har på ett liknande sätt redogjort för att disciplinering 

kan användas för att få  barn att anpassa sig efter förskolans ”normer” och det som förväntas 

av dem. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det verkar finnas en kontroll hos pedagoger över 

materialet och barnen. Pedagogerna vill inte att barnen ska få fritt inflytande över allt material 

i förskolan, vissa material kräver att en vuxen är närvarande på grund av bland annat 

materialets ekonomiska värde. Pedagogerna bestämmer också över vilket material som barnen 

få ha ett inflytande över genom att placera material både i barnens nivå och på höga hyllor i 

vuxnas nivå. Ett maktförhållande kan uppstå mellan barn och pedagoger genom att 

pedagogerna kan kontrollera och få kunskap om barns användning av material och sedan 

bestämma materialets placering och tillgänglighet. Trots dessa styrningar verkar det ändå 

finnas en medvetenhet hos pedagoger om det kan uppstå maktförhållanden mellan barn och 

pedagoger i förskolan och att pedagogerna själva de kan styra barns inflytande över material 

genom att använda disciplineringar och skapa regler.  
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7. Diskussion  

I denna del kommer studiens resultat att diskuteras mer och kopplas till tidigare forskning, 

teori och Lpfö 98. Sedan redogörs också för en granskning av metoden genom en 

metoddiskussion och en granskning av studiens kvalité. Förslag på fortsatt forskning inom det 

studerade området och vilken betydelse studiens resultat har för förskollärarprofessionen 

kommer också att lyftas fram under denna del. Syftet med studien har varit att ge kunskap om 

hur pedagoger i förskolan talar om begreppet inflytande och arbetet barns inflytande över 

materialet i inomhusmiljön samt belysa maktförhållanden mellan pedagoger och barn.  

7.1 Diskussion kring resultatet   

Resultatet visar att det finns två skilda beskrivningar av begreppet inflytande hos 

pedagogerna. Både att inflytande för barn handlar om att påverka den egna situationen, det 

som ligger närmare barns egen vilja och välbefinnande, men också att inflytande för barn 

handlar om att känna en delaktighet och vara med i beslut som rör förskolans verksamhet på 

ett mera generellt sätt. De två skilda sätten visar att det finns olika förståelser hos pedagoger i 

förskolan om vad begreppet inflytande betyder. Tidigare forskning har visat att det är vanligt 

med olika förståelser för vad begreppet inflytande betyder (Arnér, 2009; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) lyfts 

begreppet barns inflytande fram som både ett sätt för barn att kunna påverka sin egen 

situation i förskolan men också som ett sätt för barn att förstå vad demokrati är och vara med i 

beslut. Det kan tolkas som att pedagogernas förståelse för barns inflytande kan ha sin grund i 

läroplanens tankar kring begreppet. Det en fördel om det finns en gemensam syn bland 

pedagogerna kring vad barns inflytande i förskolan är för något. Om pedagoger har olika sätt 

att se på barns inflytande i arbetslaget, kan det kanske innebära att vissa pedagoger låter 

barnen få påverka den egna situationen men inte beslut som berör förskolans verksamhet, 

vilket tidigare också har uppmärksammats i resultatet. Den gemensamma synen är därför 

viktigt för att kunna ge alla barnen möjlighet till ett inflytande och en delaktighet i förskolan 

över miljön och materialet.  

Pedagogerna har visat att de arbetar med att ge barn inflytande över materialet både genom att 

barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten men också genom pedagogernas perspektiv på 

barnens lek och miljön i förskolan. Det tycks finnas en vilja hos pedagoger av att barnen ska 

vara med och få en känsla av dem får ett inflytande över materialet genom att det material 

som finns ett intresse för hos barnen får finnas kvar i miljön, men att inflytandet även blir 
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begränsat genom pedagogernas ögon. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det både att förskolan 

har som uppdrag att använda barns intressen som en drivkraft, men också att förskolan ska 

överföra kulturella och traditionella arv och erbjuda barnen en daglig rutin. Detta blir en 

balans för pedagogerna med båda delarna som ett uppdrag. Detta kanske är en anledning till 

att pedagogerna också måste kunna styra då dem har ett ansvar enligt läroplanen att skapa 

nyfikenhet hos barnen hos andra saker som barnen kanske aldrig hade fått en nyfikenhet kring 

om pedagogerna inte hade placerat exempelvis just det materialet i miljön. Det handlar ju 

också om att skapa en nyfikenhet kring material och där får pedagogerna en central roll. Även 

den dagliga rutinen som lyfts fram i förskolan läroplan visar på att pedagogerna måste leda 

och styra verksamheten. Det står i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) att förskolan ska ge barnen en 

nyfikenhet i verksamheten och uppmuntra den.  

En annan fråga är om det blir ett inflytande för barnen över materialet och om de kan får en 

känsla av delaktiga när pedagogerna ska tolka barnens intressen och kan bestämma över 

materialet? Det står i förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) att barnens intressen och 

tankar ska ligga till grund för utformningen av miljön och verksamheten. Det kan finnas en 

risk för att det blir en gissningslek kring vad barnen är intresserade av om pedagogerna bara 

observerar barnen och utifrån det bestämmer val av material. Kanske kan misstolkningar ske 

och det material som pedagogerna tar fram i miljön kanske inte alls är det material som 

barnen var intresserade av. Då blir det inte ett inflytande för barnen utan mera pedagogerna 

som bestämmer över miljön och materialet. Detta visar på den svåra balansen som 

pedagogerna har i sitt uppdrag i förskolan, både att ge barn inflytande genom intresse men 

också att själva styra upp och skapa en nyfikenhet eller intresse hos barnen till material. 

(Skolverket, 2016).  

Pedagogerna visar i resultatet att både möjligheter och hinder kan finnas i arbetet med barns 

inflytande över materialet. Möjligheter handlade bland annat om att barn genom ett inflytande 

kan utveckla en tillit till den egna förmågan som ger dem en positiv självbild. Genom att 

barnen får påverka materialet som finns i miljön kan barnen växa som individer och våga 

uttrycka sina tankar och idéer. Detta kan ha betydelse för barns kommande utveckling i både 

förskola och skola, att barnen vet att de får bestämma och att de vuxna lyssnar på barnen. 

Lpfö 98 (Skolverket, 2016) lyfter fram barns utvecklande av den egna förmågan som ett 

uppdrag som förskolan ska sträva mot att alla barn får. Hinder som pedagogerna visar i 

resultatet kan uppstå med att ge barn inflytande över materialet, handlar om barns brist i det 

verbala språket, barns ålder och en vilja hos pedagoger av att ha en strukturerad miljö. Dessa 
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hinder som pedagogerna beskriver kan kopplas till de yngre barnen i förskolan. I Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) står det att pedagogerna ska se till att alla barn ska få ett inflytande i 

förskolan över bland annat miljö och material. Frågan är om det blir lika stor möjlighet för 

alla barn i förskolan att få ett inflytande över materialet, om vissa barn har svårare att uttrycka 

sig och pedagogerna ser yngre barns tillgänglighet till allt material som ett hinder? Det kan 

kanske handla om att vuxna inte litar helt på barnen och därför ser det som svårt att ge även 

de yngre barnen lika mycket inflytande som de äldre barnen eller att det finns en osäkerhet på 

hur mycket inflytande som kan ges till de yngre barnen och istället begränsas inflytande mera 

för de yngsta. Pedagogerna som intervjuades i studien har också arbetat länge inom förskolan 

mellan 19-44år, de har använt tidigare läroplaner genom åren och även fått vara med när en 

större revidering av förskolans läroplan kom 2010. Detta innebär att de har fåt tagit del av 

många olika syner på barn och barns kompetens. Som tidigare redogjorts för, sågs barn förr 

som oskrivna blad som inte kunde ta egna beslut (Sommer, 2005). Kanske kan skiftet och 

synen på barn som oskrivna blad till synen på barn som kompetenta, vara en anledning till att 

många av pedagogerna ser de yngre barnens inflytande som svårare att arbeta med.  

Resultatet visar också att flera av pedagogernas beskrivningar kan tolkas som att de finns en 

styrning hos pedagogerna i arbetet med barns inflytande över materialet. Pedagogerna kan 

bestämma vilket material som får finnas på förskolan, vilket material som barnen får ha ett 

inflytande över och materialets placering i miljön. Dessa styrningar över barns inflytande kan 

ske genom att använda olika tekniker som bland annat övervakningen, den pastorala makten, 

maktkunskap, disciplinering och att vara överordnad i en relation. (Tullgren, 2003; Foucault, 

2003; Börjesson & Rehn, 2009). Även olika regler och rutiner kan användas för att styra och 

kontrollera barns inflytande. Foucault (2003) menar att olika tekniker och disciplineringar kan 

användas för att försöka styra och få andra människor att anpassa sig. I Lpfö 98 (Skolverket, 

2016) lyfts både barns tankar fram som en grund för förskolans verksamhet och miljö, men 

det lyfts också fram att pedagogerna i förskolan ska förmedla demokratiska värderingar som 

finns i samhället till barnen. Detta blir också den här balansen som tidigare har diskuterats. En 

balans mellan barns inflytande och pedagogers styrning i verksamheten. Pedagogerna har i 

uppdrag och förväntas enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) att leda verksamheten och då funkar 

det inte att alla barn har ett inflytande hela tiden. Det är inte något denna studie heller 

förespråkar, men läroplanen visar på att det ändå måste finnas en balans mellan barns intresse, 

inflytande och pedagogers styrande i verksamheten för att kunna uppnå förskolans uppdrag. 

Rutiner används i förskolan och i dessa rutiner används regler för att kunna kontrollera 
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barngruppen och dessa regler kan kopplas ihop med de olika teknikerna och 

disciplineringarna som har tagits upp tidigare inom maktperspektivet. Bae (2009) och 

Emilsson och Folkesson (2006) har visat att pedagoger använder sig av regler och rutiner för 

att kontrollera situationer. Barns inflytande behövs i förskolan, men också rutiner och regler 

för att verksamheten ska fungera och uppdragen i förskolans läroplan ska nås, det handlar om 

att hitta en balans som lyfter fram båda delarna.  

7.2 Avslutande diskussion  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagoger talar om begreppet och arbetet med barns 

inflytande som både en möjlighet för barn att påverka, men också en känsla av delaktighet. De 

beskriver också att det ska finnas begräsningar i arbetet med barns inflytande och att barnens 

ålder är en anledning till denna begräsning. Det tycks finnas en osäkerhet kring arbetet med 

speciellt de yngre barnens inflytande. Tidigare forskning har visat att inflytande och 

delaktighet ofta används som synonyma (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Tidigare 

forskning har också visat att pedagoger kan använda sig av olika metoder för att begränsa 

barns inflytande (Westlund, 2011 & Elvstrand, 2009). Resultatet har även visat på att det kan 

uppstå maktförhållanden och maktrelationer mellan pedagoger och barn på förskolan genom 

att pedagogerna både omedvetet och medvetet använder olika tekniker för att kontrollera 

barnens inflytande över materialet. Tidigare forskning har visat att pedagogers styrning och 

makt kan bli osynlig i förskolan på grund av regler och rutiner som inte direkt kan kopplas till 

pedagogerna (Nordin-Hultman, 2004). Denna studie har dock visat att vissa situationer är 

omedvetna men att vissa situationer också är medvetna. En tanke utifrån resultatet är att 

osäkerheten kring hur mycket och vad speciellt de yngre barnen ska få ett inflytande över 

kanske kan vara en anledning till att pedagogerna begränsar barnens inflytande och använder 

regler och rutiner mer med just de yngre. Detta är en kunskap som kan bidra till 

forskningsområdet kring barns inflytande över materialet i inomhusmiljön. Kanske finns en 

önskan om att ge även de yngsta barnen inflytande över allt material i förskolan, men att 

osäkerheten som finns där försvårar arbetet. Även uppdraget i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) 

med att leda verksamheten och ta ett ansvar över barns lärande och intresse kanske också kan 

vara en orsak till att det är svårt att hitta en balans mellan barns inflytande och pedagogers 

styrning.  

7.3 Förskollärarprofessionen  

Denna studie har betydelse för yrkesutövningen genom att den tydliggör att det kan uppstå ett 

maktförhållande mellan barn och pedagoger i förskolan kring arbetet med barns inflytande 
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över materialet genom regler, rutiner och tekniker. Det är viktigt att förskollärare och även 

andra pedagoger i förskolan är medvetna om att dessa maktförhållanden kan uppstå och finnas 

i förskolan verksamhet samt att det är viktigt att ha reflektioner kring detta för att kunna öka 

barns inflytande i förskolan, speciellt de yngre barnens inflytande. Då kan pedagogerna lita på 

barnens kompetens och fortsätta att ha regelbundna reflektioner kring hur de arbetar med att 

ge barn ett inflytande över materialet i inomhusmiljön. 

7.4 Fortsatt forskning  

Pedagogerna i studien arbetade alla med de yngre barnen i åldrarna ett till tre år och därför 

kan resultatet i studien ha påverkats mycket av den ålder som pedagogerna arbetar med. Det 

skulle vara intressant att göra en liknande studie med barnskötare och förskollärare som 

arbetar med de äldre barnen i förskolan, för att studera barns inflytande över materialet bland 

de äldre barnen och vilken syn de pedagogerna har på begreppet inflytande. Då skulle en 

jämförelsestudie kunna visa på barns inflytande bland de yngre barnen jämfört med de äldre 

barnen. En sådan studie skulle också kunna ge kunskap om det finns en större eller mindre 

styrningen bland pedagogerna som arbetar med de äldre barnen och tydliggöra om 

maktförhållanden mellan pedagoger och barn är beroende eller oberoende av barns ålder.  

7.5 Metoddiskussion 

Det var svårt att få tag på tillräckligt många deltagare till studien, då många pedagoger inte 

hade tid. Kontakt med förskolor måste göras i ett tidigt skede, för att kunna få en intervju med 

pedagoger på ett snabbt och lätt sätt. Vissa frågor i intervjuguiden kunde ha förtydligats mera 

(se bilaga 1). Tillexempel frågan ”vad innebär begreppet inflytande för dig”, där kunde det ha 

förtydligats genom att skriva ”barns inflytande”. Vissa av pedagogerna pratade mera generellt 

om inflytande och tog upp sitt eget inflytande och även föräldrar. För att ändå få svar på 

frågan användes följdfrågor under vissa intervjuer, men den frågan kunde ha omformulerats 

för att vara mer tydlig.  

7.5.1 Studiens validitet  

Validitet handlar om att mäta studiens giltighet och relevans (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

nämner trovärdighet och överförbarhet som två kriterier i bedömning av kvalitativa studiers 

validitet. Trovärdighet handlar om att kunna visa på en koppling mellan den verklighet som 

har studerats och forskarens tolkningar/resultat samt att användning av flera metoder används 

som en rekommendation. I denna studie kan intervjuerna visa på att det är pedagogernas 

verklighet som lyfts fram och även meningsfulla citat lyfts fram i studiens resultat för att visa 
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på att det är pedagogernas tankar och meningar som är viktiga. Syftet med studien är därför 

inte att undersöka vad som är sant. Mina tolkningar som forskare stödjs i studien genom att 

visa på citat från intervjuerna med pedagogerna. Insamlingsmaterialet är relevant också för 

studiens syfte och problem, vilket kan ses som hög validitet. Dock används bara intervju som 

metod i denna studie och kanske hade validiteten varit högre om även observationer hade 

använts som insamlingsmetod, för att tydligare visa på en koppling mellan verklighet och 

tolkning. Överförbarhet handlar om att ge tydliga och fylliga beskrivningar av hur arbetet har 

genomförts och om resultaten kan överföras till andra miljöer (Bryman, 2011). Studiens 

arbetsprocess redogörs för i detaljerade beskrivningar i urval, insamlingsmetod, 

genomförande, etiska principer och analysmetod för att läsaren ska kunna följa med i arbetets 

gång och mitt tankesätt som forskare, vilket kan ses som hög validitet. Då denna studie har ett 

litet urval på sex pedagoger, kan det bli problematiskt att överföra resultatet till en annan 

kontext. 
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9. Bilagor  

 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Vad innebär begreppet inflytande för dig?  

Varför ska förskolan arbeta med barns inflytande? 

Hur arbetar ni för att skapa förutsättningar för barn att få vara med och  

bestämma över materialet i inomhusmiljön? 

Hur kan barnen bestämma över materialet?  

Vilka material låter ni barnen vara med och bestämma om?  

Hur får barnen vara med och bestämma över placering och inköp av material?  

Vilka för- och nackdelar ser du med att låta barn få påverka materialet?  

Är det viktigt för barnen själva att få ha inflytande över materialen som används i förskolan? 

Varför och på vilka sätt kan det vara viktigt? 
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9.2 Bilaga 2 – Information- och samtyckesbrev   

 

Hej informanter! 

Mitt namn är Petra Stenberg och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på Campus 

i Norrköping. Jag skriver nu mitt examensarbete och vill gärna ha er som deltagare i min 

undersökning, då jag kommer att genomföra intervjuer. I examensarbetet gör jag en studie om 

hur pedagoger talar om begreppet och arbetet med barns inflytande över material i innemiljön. 

Jag vill intervjua både förskollärare och barnskötare till min studie eftersom att de 

tillsammans ska arbeta med förskolans läroplan Lpfö 98 och utveckla förskolan framåt. 

Ert bidrag till studien handlar om att svara på frågor kring begreppet och arbetet med barns 

inflytande. Intervjun tar max en timme, tiden kan dock variera vilket innebär att intervjun kan 

blir kortare. Detta deltagande är frivilligt och det innebär att ni kan avbryta er medverkan i 

studien om så skulle önskas. Uppgifter som samlas in kommer att behandlas med stor 

konfidentialitet, vilket innebär att namn och andra personliga beskrivningar som kan kopplas 

till deltagaren inte kommer att nämnas i studien. Uppgifter ni lämnar till studien kommer 

endast att användas i detta examensarbete och forskningsprojekt. 

Med vänliga hälsningar   

Petra Stenberg 

 

 

Jag vill medverka och bidra till denna studies forskning och tillåter att intervjun spelas in.  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                Underskrift och datum 


