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”Men det är å leka vad vi vill. Det 
är en sak som vi får bestämma 
helt själva” 

En diskursanalytisk intervjustudie om barns inflytande i förskolan. 

Moa Berg och Anna Milestad 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur barn i femårsåldern uppfattar sitt inflytande och 
bestämmande i en förskolas verksamhet samt utreda vad som kan påverka barnens uppfattningar. 
Studien utgår från poststrukturellt teori och Foucaults syn på makt och en diskursanalys av intervjuer 
med barn genomförs. Resultatet visar på att en diskurs om barns inflytande på förskolan medför 
föreställningar om normalt samt onormalt inflytande där det normala inflytandet för barnen handlar 
om bestämmande över sina lekar, att de kan ta beslut om var de ska leka utifrån förbestämda rum samt 
att de får bestämma tillsammans med pedagoger vid måltidssituationer. Det onormala inflytandet 
handlar om bestämmande över regler och i viss mån även rutiner. Studien visar att kunskapsregimer 
påverkar vad barnen ser som möjligt att få inflytande över samt att governmentality påverkar barns 
inflytande i förskolan genom styrdokument och lagar. En slutsats är att barns perspektiv kan skilja sig 
från vuxnas perspektiv vilket leder till vikten av att båda perspektiven blir synliga i frågor som rör 
barnens liv samt för att barnen ska få ett reellt inflytande över förskolans verksamhet. 

 

 

 

Nyckelord 

Inflytande, barns perspektiv, bestämmande, poststrukturell teori, diskursanalys, makt, kunskapsregim, 
governmentality. 

  



 
 

3 

Innehållsförteckning 
Förord ..................................................................................................... 4	

Beskrivning av författarnas insatser i studien ..................................................... 4	
Inledning ................................................................................................ 5	
Syfte och frågeställningar ....................................................................... 6	
Bakgrund ................................................................................................ 6	
Tidigare forskning ................................................................................... 8	

Förskolans demokratiuppdrag .......................................................................... 8	
Barns perspektiv ............................................................................................ 9	

Teoretiskt perspektiv ............................................................................ 11	
Poststrukturell teori ....................................................................................... 12	
Makt ............................................................................................................ 13	

Metod .................................................................................................... 14	
Val av metod ................................................................................................... 14	

Intervjuer ..................................................................................................... 14	
Urval och avgränsningar .................................................................................... 16	
Genomförande ................................................................................................. 16	
Databearbetning och analysmetod ...................................................................... 17	
Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 18	
Studiens kvalitet .............................................................................................. 22	

Resultat och analys ............................................................................... 22	
Diskursen om barns inflytande i förskolan ......................................................... 23	
Språkets struktur .......................................................................................... 25	
Maktprocesser .............................................................................................. 26	
Sammanfattning ........................................................................................... 29	

Diskussion ............................................................................................. 29	
Slutsatser ........................................................................................................ 33	
Betydelse för praktiken och professionen ............................................................. 33	
Vidare forskning ............................................................................................... 34	

Referenser ............................................................................................ 35	
Bilagor .................................................................................................. 38	

Bilaga 1 – Intervjuguide ................................................................................. 38	
Bilaga 2 – Samtyckesformulär ......................................................................... 40	



 
 

4 

 

Förord 
Denna studie är ett examensarbete av Moa Berg och Anna Milestad från förskollärarutbildningen vid 
Stockholms universitet. Vi vill passa på att tacka förskolan där datainsamlingen genomfördes för att vi 
fick komma dit och vi vill framförallt tacka alla barn som ville delta i studien. Vi vill även tacka våra 
familjer och lyfta ett särskilt tack till Moas syster Ida som hjälpte oss med en sista läsning av 
uppsatsen. Tack för att ni finns här för oss på de sätten vi behöver, när vi behöver det som mest. 
Självklart vill vi även tacka vår handledare som stöttat oss genom konstruktiv kritik och funnits där för 
att hjälpa oss reda ut trassel när vi fått panik över uppsatsens olika delar. Slutligen vill vi även tacka 
varandra för att vi ständigt funnits vid varandras sida och peppat när arbetet känts överväldigande.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi valde att dela upp arbetet så våra olika förmågor främjades. Annas fokus har därför främst varit att 
läsa samt sammanfatta texter till uppsatsens olika delar, för att skapa en grund som sedan Moa kunde 
hämta information från i skrivandet. Moas fokus låg på att bearbeta texten genom hela uppsatsen. 
Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom intervjuer där båda var delaktiga och 
transkribering genomfördes gemensamt. 

Den information som Anna samlat in låg till grund för etiska överväganden, större delen av tidigare 
forskning samt delar av bakgrund och teori. Moa har utöver renskrivning av informationen Anna tagit 
fram övervägande framställt inledning, bakgrund och metod samt delar av teori, tidigare forskning och 
etiska överväganden. Analys, diskussion och slutsatser genomfördes tillsammans via gemensamt 
diskuterande och sedan nedskrivet av båda men strukturerat av Moa.  
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Inledning 
 

  in|flyt·ande substantiv ~t ~n 
  • möjlighet att påverka 

(Svenska akademiens ordlista, SAOL 2015) 

2018 röstade riksdagen igenom att FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli 
svensk lag år 2020 (Regeringskansliet 2018). Detta har medfört en ökad diskussion om barnens 
rättigheter i förskolan och i den senaste revideringen av Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018, ss. 5, 
16) förtydligas det demokratiska uppdraget som ska genomföras i verksamheten. Enligt Lpfö 18 
(2018, s. 5) ska förskolans utbildning utgå från alla barns rätt till delaktighet och inflytande samt att 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter. En av dessa rättigheter är barnets rätt att få göra sin röst 
hörd i frågor som gäller barnet och detta förutsätter en förmåga att uttrycka sina åsikter samt att barnet 
blir lyssnat till (Unicef Sverige 2009, s. 18). Förskolans personal har därför ett uppdrag att stötta 
barnen i utvecklingen till att göra sin röst hörd samt en skyldighet att lyssna på barnen och låta dem 
påverka verksamheten. Barns rätt till inflytande kan även tolkas som en etisk praxis där barn har rätt 
att mötas med respekt som subjekt samt att barnen har rätt att få vara delaktiga i en inkluderande 
gemenskap oavsett åsikter och värderingar (Johannesen & Sandvik 2009, s. 31). I denna studie 
definieras begreppet inflytande i enlighet med SAOL (2015), det vill säga möjlighet att påverka. 
Denna påverkan handlar inte nödvändigtvis om att barnen ska få som de vill utan snarare om att 
barnen ska mötas med respekt i ett ömsesidigt samspel med pedagogerna, där barnens röster tas på 
allvar och påverkar förskolans verksamhet.  

Ansvaret för att barn får ett reellt inflytande i förskolan ligger på förskolläraren och ett flertal rapporter 
visar att förskollärare upplever svårigheter kring arbetet med barns inflytande samt att verksamheterna 
ibland tycks präglas av en slags skendemokrati (Arnér 2006, s. 93; Emilson 2007, s. 30; Ribaeus 2014, 
ss. 31, 164). Men vad tycker barnen? Är deras inflytande på förskolan begränsat? I sökningen efter 
tidigare forskning upptäcktes en brist på studier om barns inflytande där barnens röster utgör den 
huvudsakliga empirin och därmed uppstod en fundering om barns perspektiv av deras inflytande i 
förskolan samt vad som kan påverka barnens uppfattningar. Denna studie syftar till att undersöka hur 
barnen uppfattar sitt inflytande på förskolan genom intervjuer och utreder vad som kan påverka 
barnens uppfattningar med hjälp av diskursanalys, poststrukturell teori samt Michel Foucaults idéer 
om makt. Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick på barns inflytande i förskolan och sedan 
redogörs aktuell forskning på området. Därefter beskrivs de teoretiska utgångspunkterna och 
metoderna som använts i studien. Avslutningsvis presenteras först en analys av studiens resultat och 
därefter en diskussion där resultatet kopplas till tidigare forskning vilket följs av aspekter om studiens 
betydelse för pedagogisk forskning och praktik.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka hur barn i femårsåldern uppfattar sitt inflytande och bestämmande i en 
förskolas verksamhet samt utreda vad som kan påverka barnens uppfattningar.  

Frågeställningar:	
Vad och vid vilka situationer får barnen vara med och bestämma? 

Vilka maktprocesser kan påverka barnens uppfattningar av inflytande? 

Vilket inflytande framställs som normalt respektive onormalt? 

Begreppet normal används i enlighet med definitionen i Svensk ordbok (2009): ”som är i enlighet med 
den grundläggande typen för företeelsen i fråga, särskilt genom att överensstämma med genomsnittet.” 

Bakgrund 
Barns rätt till inflytande i förskolan idag har präglats av 1900-talets politiska rörelser, pedagogiska 
teorier samt forskning om barn och barndom. För att få en förståelse för barns inflytande i dagens 
förskola behövs därför en historisk tillbakablick på förskolans framväxt. 

Under större delen av 1900-talet dominerade en syn på barndom som en sträcka mot målet: att bli 
vuxen. Detta bidrog till en syn på barn som ännu inte färdigutvecklade och därmed inte viktiga att 
lyssna på (Saar & Löfdahl 2014, s. 24). De verksamheter som dagens förskola vuxit fram ur byggde på 
den barnsynen och fram till 70-talet präglades verksamheterna av auktoritärt ledarskap utan 
möjligheter för barnen att påverka (Martin Korpi 2014, s. 23). Dock har det under 1900-talet funnits 
ett flertal pedagogiska forskare, teoretiker och praktiker som strävat efter att ge barn inflytande i 
förskolans verksamhet. Redan 1911 framförde Ellen Moberg (1914, s. 111) att pedagoger i 
barnträdgårdar, en föregångare till dagens förskola, ska sträva efter att inta barns perspektiv och stötta 
barnet i deras intressen. Två personer som fortsatte i samma spår under tidigt 1900-tal var 
förskolepionjärerna Elsa Köhler och Alva Myrdal. Elsa Köhler (1937, ss. 173, 176) hämtade 
inspiration från bland annat Friedrich Fröbel och ansåg att barnen i barnträdgårdar skulle få välja 
själva vilken aktivitet de skulle göra under dagen. Alva Myrdal (1935, s. 192) lade fokus på 
fostransuppdraget och menade att ett barn inte ska bli behandlat som ett kontrollerbart objekt och att 
förbud och straff inte ska vara en central del i barns uppfostran. Myrdal (1935, s. 194) menade istället 
att barnen ska ses som medbestämmande subjekt i ett socialt samhälle.  

Så sent som på 1960-talet började barns rätt till inflytande i förskolan ta fart på allvar. Under den tiden 
präglades Sverige av en stark feministisk rörelse som satte press på en utökad barnomsorg för att 
främja jämställdhet mellan kvinnan och mannen (Martin Korpi 2014, s. 21). Detta ledde till att den 
dåvarande statsministern Tage Erlander tillsatte 1968-års Barnstugeutredning som syftade dels till att 
ge förslag på utbyggnad av kommunal barnomsorg och dels att utarbeta riktlinjer för barnomsorgens 
pedagogiska verksamhet (Martin Korpi 2014, s. 23). I förslaget främjas en dialogpedagogisk modell 
som bygger på bland annat Paolo Freires och George Herbert Meads arbeten (Socialdepartementet 
1972, s. 46; Utbildningsdepartementet 1997, s. 26). Dialogpedagogikens grundtanke var att det i 
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förskoleverksamheten kontinuerligt bör pågå en ömsesidig dialog mellan barn och vuxna om känslor, 
kunskaper och upplevelser (Socialdepartementet 1972, s. 46). Dialogpedagogiken har påverkat barns 
rätt till inflytande i förskolan eftersom grundidén handlar om just barnets egen erfarenhetsvärld och att 
pedagogerna ska ta barnens åsikter på allvar (Socialdepartementet 1972, s. 46).  

Utifrån detta utformades sedan en pedagogisk arbetsplan för förskolan. I arbetsplanen står det inte rakt 
ut att barn ska få inflytande över verksamheten men genomgående finns formuleringar som syftar till 
att barn ska ha inflytande. Det står till exempel att förskolan måste ”slå vakt om” barnens inbyggda 
nyfikenhet samt att den vuxne inte ska bestämma i detalj vad barnet ska göra utan låta barnet nyttja 
den vuxne som resurs (Socialstyrelsen 1977, s. 35). Det står även att personalen måste försöka ”ta sig 
in i” barnets värld för att knyta an där barnen befinner sig samt att arbetslaget dagligen bör ställa sig 
frågan: ”Uppmuntrar vi barnet till egna initiativ?” (ibid. ss. 50-61). 

Mot slutet av 80-talet förändras synen på barn i och med att sociologiska forskare började intressera 
sig för barn och barndom. Ett stort forskningsprojekt om barndom syftade till att se barn som en egen 
social grupp istället för att betrakta barndom som en övergångsperiod mot vuxenlivet (Halldén 2007, s. 
26). Detta ledde till att en barnsyn om ”det kompetenta barnet” växte fram. Den nya paradigmen fick 
stort inflytande i samhället vilket även påverkade förskolans verksamhet och detta blir synligt i 
Socialstyrelsens (1987, s. 3) Pedagogiskt program för förskolan.  

I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsens 1987, s. 40), som var allmänna riktlinjer för den 
kommunala förskolans verksamhet, främjas barns rätt till att få uttrycka sina åsikter. Programmet 
betonar vikten av att verksamheten utgår från barnets intressen och att de äldre barnen ska få delta i 
planeringen av och beslutsfattande i verksamheten (ibid.). Syftet bakom riktlinjerna var här, liksom i 
tidigare nämnda riktlinjer, att fostra till demokrati och solidaritet genom konkreta situationer (ibid. s. 
39).  

Under samma tid utvecklas även en ny pedagogik i Sverige med ursprung från den Italienska staden 
Reggio Emilia (Utbildningsdepartementet 1997 s. 40). Arbetssättet i Reggio Emilia växte fram som en 
motpol till fascismens starka kontroll och bygger på Loris Malaguzzis (se Utbildningsdepartementet 
1997, ss. 27-28) filosofi där barnet ses som kompetent, kunskapsskapande och utforskande. 
Verksamheten utgår från ett projektorienterat arbetssätt med barnens intresse i centrum där barnen 
stöttas till att tänka själva och pedagogens roll är en medutforskare till barnet 
(Utbildningsdepartementet 1997, ss. 28, 42). Ett av målen med pedagogiken i Reggio Emilia var att 
fostra demokratiska medborgare (Utbildningsdepartementet 1997, ss. 27-28). Företrädare för förskolan 
i Sverige uppmärksammade likheter mellan Reggio Emilias pedagogik och den svenska 
dialogpedagogiken där vissa av de dialogpedagogiska idéerna förverkligades i Reggio Emilias 
verksamheter (Utbildningsdepartementet 1997, s. 26). Det ledde till en långvarig förbindelse mellan 
den svenska regeringens företrädare för förskolan och Reggio Emilia som kom att ha påverkan på den 
svenska förskolan, inte minst som en viktig inspirationskälla i utformandet av den första läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet 1997, ss. 40-41).  

En av de mest betydelsefulla händelserna för barns inflytande var när FN:s generalförsamling antog 
barnkonventionen (Unicef Sverige 2009). Den består av 54 artiklar som fastställer barns rättigheter 
och av dessa räknas artikel 2, 3, 6 samt 12 som grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor 
som rör barn (Unicef Sverige 2009, s. 4). Relaterat till vår studie och barns inflytande är framförallt 
artikel 3 och artikel 12 intressanta. Artikel 3 fastställer att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som 
rör barn och enligt artikel 12 har alla barn rätt att säga sin mening och få den respekterad och barnets 
ålder och mognad avgör vilket inflytande barnet ska få (Unicef Sverige 2009, ss. 14, 18). Artiklarna 
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har mött en del kritik. Formuleringen i artikel 12 medför en risk att barnet räknas som för omogen 
eller ung om deras åsikter inte överensstämmer med de beslutande vuxnas och i artikel 3 kritiseras 
uttrycket ”barnets bästa” eftersom det ofta grundar sig i vuxnas idéer om vad en bra barndom är och 
att uttrycket kan användas som en ursäkt för att främja vuxnas intressen (Näsman 2004, se Närvänen 
& Näsman 2007, s. 237). Ytterligare en aspekt som ett flertal forskare lyfter fram är att 
barnkonventionen påverkar förskolans verksamhet genom dess formuleringar om barnets bästa samt 
mognad och ålder (jfr. Johansson 2003, s. 54; Ribaues 2014, s. 154; Qvarsell 2011, s. 66). 

När förskolan får sin första läroplan 1998 tas ytterligare ett stort steg i riktningen mot barns rätt till 
inflytande. Från att i föregående riktlinjer ha tagits upp under rubriker om demokrati eller varit invävt i 
texten får nu barns inflytande en egen rubrik. Målet med barns inflytande tycks dock fortfarande vara 
att barnen ska utveckla kunskap om demokratiska principer snarare än att inflytande är en rättighet i 
sig (Lpfö 98 1998, s. 14). Detta kommer att förändras när läroplanen revideras 12 år senare där 
förskolläraren får ansvar över att alla barn ska få ett reellt inflytande över verksamheten, något som 
kvarstår i efterföljande revideringar (Lpfö 98 2010, s. 12; Lpfö 98 2016, s. 12). I den senaste 
revideringen av läroplanen som börjar gälla i juni 2019 förstärks barns rätt till inflytande ytterligare 
eftersom barnkonventionen ska bli lag år 2020. I Lpfö 18 synliggörs en tydlig koppling till barnets 
rättigheter och barnkonventionen och det fastställs att utbildningen i förskolan ska utgå från vad som 
bedöms som barnets bästa och barnet ska få kännedom om sina rättigheter (Lpfö 18 2018, s. 5).  

Sammanfattningsvis har barns rätt till inflytande en lång historia bakom sig och kampen om barns 
rättigheter fortsätter drivas framåt av forskare och eldsjälar. Nedan följer en genomgång av tidigare 
forskning.  

Tidigare forskning 
I följande kapitel redogörs svensk och internationell forskning som är relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. I sökningen efter tidigare forskning låg fokus på barns inflytande, demokrati samt 
barns perspektiv. Vi fann ett flertal studier inriktade mot pedagogernas perspektiv eller hur 
verksamheten fungerar samt ett fåtal studier där barn fick göra sina röster hörda. Nedan presenteras de 
sex studier vi fann mest relevanta för vår studie under rubrikerna ”Förskolans demokratiuppdrag” 
respektive ”Barns perspektiv”. 

Förskolans demokratiuppdrag 

Ribaeus (2014, ss. 31, 164) studie om demokrati i förskolan visar att förskollärare tolkar 
demokratiuppdraget som komplicerat och att de anser att arbetet oftast stannar i planeringen. Studien 
utgår från observationer av verksamheten samt intervjuer med förskollärare och använder sig av 
analysverktyg som grundas i olika perspektiv på demokratiutbildning, baserat på Biestas idéer (ibid. s. 
39). I studien framgår att pedagogerna arbetar med demokrati på flera olika sätt och framförallt genom 
att ge barnen inflytande över verksamheten (ibid. s. 164). Ribaeus (2014, s. 154) menar dock att det är 
svårt att veta hur barns inflytande egentligen ser ut eftersom det påverkas av flera olika aspekter. Barns 
inflytande villkoras dels genom kriterier uppsatta av förskollärarna, så som att kunna samarbeta eller 
lyssna på andra, och dels genom påverkan av pedagogers barnsyn (ibid. ss. 152, 154). Resultatet 
antyder att i diskussioner om barns inflytande fokuserar förskollärarna snarare på hindren än på vilka 
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möjligheter som finns för att öka barns inflytande (ibid. s. 153). Förskollärarna kommer fram till att de 
själva utgör det största hindret för barns inflytande vilket Ribaeus (2014, s. 154) kopplar till den 
informella och formella makt som förskollärarna har i förskolan. I studien synliggörs att förskollärarna 
anser att barn ska ha inflytande men att det bör villkoras. Detta anknyter Ribaeus (2014, s. 154) till 
den konflikt som finns mellan barns rätt till inflytande och deras behov av skydd och omsorg. Ribaeus 
(2014, s. 154) menar att tankarna grundas i den barnsyn som dominerade under 1800- och 1900-talet 
där barn ansågs ha bristande förmåga att ta beslut. Forskaren lyfter även att FN:s barnkonvention 
påverkar barns inflytande eftersom artikel 12 fastställer att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad.  

Formuleringen i artikel 12 har mött kritik från andra håll och Qvarsell (2011, s. 66) problematiserar 
hur den påverkar barns inflytande i förskolan. I sin studie förklarar Qvarsell (2011, s. 66) att 
formuleringen har påverkat barns syn på deras inflytande eftersom barn tycks förstå att ålder hänger 
samman med att få vara med och bestämma på förskolan. Studien visar dessutom att barns 
bestämmande i förskolan oftast handlar om saker som inte är viktiga i det stora hela samt att deras 
valmöjligheter påverkas av ålder och mognad (ibid. s. 66). Qvarsells (2011, s. 65) studie syftar till att 
problematisera tanken om att grunden till demokrati handlar om barns inflytande och deltagande i 
beslut. Forskaren menar istället att grunden till demokrati innefattar fler aspekter än så. Studien utgår 
från ett etnografiskt förhållningssätt där empirin utgörs av forskarens erfarenheter (ibid. s. 66). 
Qvarsell (2011, s. 70) lyfter upp en gemenskap präglad av respekt för olikheter som ett förslag för att 
demokrati ska uppstå och relaterar det till estetiska skapandeprocesser. När barnen får möjligheter att 
uttrycka sig kan demokrati uppstå och därför menar forskaren att det bör föras en diskussion om vilken 
demokrati som erbjuds i förskolans miljö (ibid. s. 70). I resultatet framgår det att barns rätt till 
demokrati inte nödvändigtvis handlar om att låta barn bestämma till varje pris utan snarare om att ge 
barn möjlighet att delta i beslut (ibid. s. 72). Forskaren betonar framförallt barns rätt till respekt och 
inspireras av pedagogen och filosofen Janusz Korczak, som menar att barn är värda respekt här och nu 
som barn och inte som blivande vuxna (ibid. s. 72).  

 

Barns perspektiv 

Einarsdottirs (2014, s. 692) studie utgår från barndomsociologins barnsyn där barndom ses som en 
viktig period i sig själv och där barnets perspektiv ska respekteras. Empirin utgörs av 32 intervjuer 
med barn i fem till sex års ålder från förskolor i Reykjavik och barns egentagna bilder utgjorde 
grunden för samtalen (ibid. ss. 679, 685). Studien syftar till att kritiskt undersöka barns perspektiv av 
förskollärares roller och undervisning och resultatet visar att barnen på förskolan tycks ha en komplex 
och motsägande bild av förskollärare (ibid. ss. 692-693). Studien visar att flera av barnen tolkar 
förskollärarens roll som passivt observerande, stöttande samt respektgivande, vilket är en roll som 
barnen värdesätter. Många av barnen pratade om pedagogen som styrande och till exempel menade ett 
stort antal av barnen att det var pedagogerna som fattade beslut i förskolan och att pedagogernas arbete 
var att se till att barnen gjorde det rätta (ibid. s. 693). Einarsdottirs (2014, s. 693) tydliggör att barnen 
inte opponerade sig mot lärarnas kontroll även om några av barnen yttrade sig om att de inte gillade 
när pedagogerna använde sig av sin auktoritet. Einarsdottirs (2014, s. 693) studie visar att barnen 
särskilde två kulturer som förskollärarna deltog i. Dels barnens kultur där lärarna hade skyldigheter 
gentemot barnen och dels de vuxnas kultur där lärarna ansvarade för organisatoriska aspekter och 
interagerade med andra vuxna. I resultatet synliggörs två demokratiska aspekter (ibid. s. 693). Å ena 
sidan synliggörs att barns möjligheter till inflytande och gemensam beslutsfattande är begränsat 
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eftersom barnen anser att pedagogerna tar de flesta beslut, å andra sidan visar barnen en bild av 
pedagogerna som passiva observatörer som stöttar vid behov, vilket leder till att barnen får större 
möjligheter att ta initiativ och leda vägen. Einarsdottir (2014, s. 693) menar att en förklaring till dessa 
motsägande bilder av förskollärarens roll kan vara att omständigheterna påverkar förskollärarens roll, 
till exempel aktiviteten och tid på dagen. 

Även Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studie visar hur pedagogerna har kontrollen över 
beslut gällande verksamhetens struktur, regler och rutiner. Syftet med studien är att synliggöra barns 
perspektiv av beslutstagande samt relatera barnens upplevelser till förskolans pedagogiska kvalitet 
(ibid. s. 170). Studien grundar sig i ett interaktionellt perspektiv och empirin utgörs av intervjuer med 
39 stycken femåringar från sex olika förskolor av olika kvalitet i Sverige (ibid. s. 174-176). I studien 
mäts förskolornas kvalitet med hjälp av Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS, där en 
pedagogisk verksamhet med hög kvalitet utmärks av interaktion, kommunikation och deltagande (ibid. 
s. 170). Forskarna lyfter att en indikator på hög kvalitet är att barn kan leka fritt i verksamheten (ibid. 
s. 178). Studiens resultat visar att barns inflytande framförallt är relaterat till lek och aktiviteter 
initierade av dem själva och att de sällan deltar i beslut gällande verksamhetens rutiner eller 
lärarinledda aktiviteter (ibid. s. 188). Resultatet visar även att barnens uppfattning av begreppet 
”bestämma” har flera aspekter och handlar bland annat om att göra vad man vill, att tillåta eller 
förbjuda samt att utöva makt (ibid. s. 180). Sheridan och Pramling Samuelsson (2001, s. 178) förklarar 
att barnets erfarenheter av att bli sedd och bekräftad är en av de viktigaste aspekterna av pedagogisk 
kvalitet. Ett intressant fynd från deras studie är därför barnens svar på frågan om de trodde att 
förskollärarna visste vad de gillar att göra. Från förskolorna med hög kvalitet svarade 41% av barnen 
att lärarna visste vad de gillade men på förskolorna med låg kvalitet svarade 45% av barnen att de inte 
trodde att lärarna visste vad de gillade att göra (ibid. s. 179). Forskarna förtydligar dock att denna typ 
av fråga kräver att barnen har utvecklat ”theory of mind” det vill säga förmågan att kunna tolka andras 
tankar, känslor och intentioner (ibid. s. 178). Sheridan och Pramling Samuelsson (2001, s. 188) 
föreslår att det finns en koppling mellan förskolors kvalitet och barns inflytande och menar att barn 
måste få inflytande över en större del av verksamheten för att kvaliteten ska kunna höjas. 

Nicholson, Kurnik, Jevgjovikj och Ufoegbunes (2015) studie visar också på vikten av tala med barnen 
för att få fram deras perspektiv. Studie syftar till att problematisera att barns liv diskuteras utan att 
fråga barnen. Forskarna lyfter bland annat den ökande diskussionen om att barn slutat leka och att det 
har hemska, långsiktiga effekter på barnens hälsa och välmående (ibid. s. 1571). Studien utgår från 
intervjuer med 98 stycken barn från USA samt intervjuer och enkätundersökningar från 135 vuxna 
med ursprung från 21 olika länder. Forskarna använder diskursanalys samt poststrukturell teori för att 
jämföra språket i de vuxnas utsagor med språket i barnens utsagor (ibid. ss. 1569, 1571, 1574). 
Studiens resultat visar att majoriteten av de vuxna talar om barns lek genom en bristdiskurs, till 
exempel att dagens barn inte vet hur man ska leka på grund av teknologins utveckling (ibid. 2015, s. 
1569). Barnens utsagor om deras lek skiljde sig signifikant från de vuxnas svar och studien visar att 
barnens fokus ligger på interaktion med andra, leksaker som främjar kreativitet samt 
utomhusaktiviteter och inte på till exempel Tv-tittande, dataspel eller andra former av digital 
utrustning som de vuxna trodde (ibid. ss. 1581-1582). Detta leder till slutsatsen om vikten av att 
inkludera barns perspektiv i forskning som berör barns liv. 

Den sista forskningsstudien vi vill ta upp handlar om hur barns inflytande påverkas av lärarens 
kontroll. Emilsons (2007, ss. 13, 18-19) studie utgår från videoobservationer av samlingar där totalt tio 
lärare och 46 barn deltog och använder sig av två teoretiska perspektiv; Habermas socialfilosofiska 
perspektiv med begreppen ”livsvärlden” och ”systemvärlden” samt Bernsteins teori om makt och 
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kontroll med begreppen ”klassifikation” och ”inramning”. Resultatet visar fyra olika kategorier om 
inflytande baserat på lärarens kontroll. Den första kategorin visar att barns inflytande är kraftigt 
begränsat eller obefintligt i samlingssituationer där läraren har kontroll genom stark inramning vilket 
innebär att läraren kontrollerar både vad som får kommuniceras och hur det får kommuniceras (ibid. 
ss. 20-22). Den andra kategorin visar att en mer implicit lärarkontroll än den i den första kategorin ger 
barnen fler möjligheter till inflytande. Här får barnen inflytande genom val från presenterade alternativ 
och även genom att ta initiativ, även om inte läraren alltid uppmärksammar dessa (ibid. s. 25). Läraren 
har kontroll genom val av innehållet och hur detta innehåll delvis ska användas. Den tredje kategorin 
lyfter ett exempel där barnens initiativ leder till en samling och barnens åsikter påverkar innehållet i 
samlingen (ibid. s. 26). Barnens inflytande har i denna situation två aspekter, att få ta egna beslut samt 
att ta initiativ och reglerna verkar vara nästintill osynliga (ibid. s. 27). Läraren tar sig an en tillåtande 
attityd och försöker närma sig barnens perspektiv vilket leder till att barnen får inflytande över vad och 
hur kommunikationen ska gå till (ibid. s. 28). Trots detta är lärarens kontroll inte svag i situationen 
utan läraren och barnen tolkas som jämlika. I den sista kategorin synliggörs en situation där barnen får 
välja mellan förvalda aktiviteter som de ska delta i efter samlingen. Emilson (2007, s. 30) ifrågasätter 
om denna typ av aktivitet kan räknas som riktigt inflytande och menar att lärarna styr vad och hur 
barnen får välja aktivitet, på olika sätt. Forskaren benämner arbetssättet som ”sham democracy”, vilket 
kan översättas till skendemokrati, och menar att barnens inflytande i denna situation snarare tycks vara 
för synes skull än att det faktiskt är en viktig aktivitet (ibid. s. 30). Sammanfattningsvis visar studien 
att stark kontroll från lärarna inte nödvändigtvis begränsar barns möjlighet till inflytande och att det 
istället är formen av kontroll som påverkar. Emilson (2007, s. 33) hävdar att för att barn ska få större 
möjlighet till inflytande krävs det att läraren har svag kontroll över hur något ska kommuniceras och 
vad som ska kommuniceras. Studien visar att barn får möjlighet till inflytande i situationer där lärarens 
kontroll präglas av lekfullhet och ödmjukhet och att kontrollen upprätthålls genom att läraren är nära 
barnens perspektiv (ibid. s. 33). 

Sammanfattningsvis visar studierna ovan på olika sätt hur barns inflytande och demokratiutbildning 
kan tolkas samt vikten av att ta sig an barns perspektiv både inom forskning och pedagogiska 
verksamheter. Vidare följer denna studies syfte samt frågeställningar och sedan ges en beskrivning av 
studiens teoretiska utgångspunkter.  

Teoretiskt perspektiv 
Redan innan vi påbörjade denna studie hade vi ett stort intresse för barns perspektiv samt vad som kan 
påverka barns upplevelser av förskolan. Vi ville främja tanken om att barns upplevelser är lika mycket 
värda som vuxnas och fastnade vid poststrukturalismens tankar om att inga uttalanden ger en mer äkta 
bild av verkligheten (Bolander & Fejes 2015, s. 94). Genom poststrukturalismen fann vi även Michel 
Foucault och hans teorier om hur makt kan påverka människan. För att skapa en förståelse av barns 
inflytande i förskolan utgår därför denna studie från poststrukturalismens idéer om språket samt de 
teoretiska begreppen diskurs, kunskapsregim och governmentality. Nedan beskrivs de teoretiska 
utgångspunkterna under rubrikerna ”Poststrukturell teori”, ”Diskurs” samt ”Makt”. 
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Poststrukturell teori 

Den poststrukturella teorin är en språkfilosofi som har vidareutvecklats av strukturalismens idéer om 
hur kunskap och mening uppstår genom språket (Eliasson 2005, ss. 25-26). Den utvecklades som 
tydligast under 1970 till 1990-talet och har rötter i framförallt Michel Foucault och Jacques Derridas 
tankegångar om makt, subjekt och samhälle (Herz & Johansson 2013, s. 59). Dock är 
poststrukturalism allt annat än en tydlig tradition eller perspektiv. Herz och Johansson (2013, s. 68) 
förklarar poststrukturalismen som ett kreativt men splittrat och kaotiskt fält med ett rikt utbud av 
begrepp, tankar och teorier om kultur, samhälle och språk. 

Grunden i poststrukturalismen handlar om relationen mellan språket och verkligheten. 
Poststrukturalistiska tänkare motsätter sig den naturalistiska idén om att det människor gör och säger 
är ett uttryck för något autentiskt och sant (Herz & Johansson 2013, s. 18). Istället tolkas människors 
utsagor och handlingar som ett uttryck för hur olika kategoriseringar strukturerar den sociala 
verkligheten. Våra världsbilder och kunskap om världen tolkas därför som ett resultat av våra sätt att 
kategorisera världen och språket anses därmed skapa representationer av verkligheten (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). De representationer och kategoriseringar som skapas genom språket 
påverkar hur människan tolkar och handlar i olika situationer. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 
16) förklarar språket som en maskin som konstituerar den sociala världen, sociala identiteter och 
sociala relationer. Språket medverkar alltså till vilka handlingar som ses som möjliga eller relevanta i 
en specifik situation. 

Poststrukturalistiska tänkare har vidareutvecklat Saussures (1970, se Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 17) idéer om att språket är ett system där tecken1 får sin betydelse av varandra i ett bestämt 
strukturellt nätverk. Vidareutvecklingen består huvudsakligen av två saker; att språkets struktur är 
föränderlig samt att förändringen sker genom användningen av språket (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 17). Saussures (1970, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17) menade att språkets 
strukturer var fasta och oföränderliga. Ett teckens betydelse var fast och bestämd oavsett sammanhang. 
Poststrukturalistiska tänkare menade istället att strukturerna är föränderliga eftersom teckens betydelse 
kan skifta i förhållande till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17). Till exempel att ordet 
arbete är motsats till fritid i ett sammanhang medan arbete i ett annat sammanhang är motsats till 
passivitet (ibid. s. 17). Ett tecken kan därmed ha olika innebörd i olika sociala kontexter. Genom den 
faktiska användningen av språket skapas, förändras och reproduceras språkets strukturer och därmed 
teckens innebörd (ibid. s. 18). Sammanfattningsvis innebär detta att sociala samspel både påverkar och 
påverkas av språket.  

För att beskriva vad som påverkar språkets strukturer använder poststrukturalismen begreppet diskurs 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 18). Innebörden av begreppet diskurs skiljer sig mellan olika 
teoretiker och nedan förklaras den definition som denna studie utgår ifrån. 

Diskurs	
Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) förklarar att diskurs förenklat innebär ”[…] ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen […]”. Denna studie utgår från Foucaults (1993, s. 57) definition av 
diskurser vilket är att diskurser ger innebörd och mening åt händelser och begrepp. Diskurser innebär 
även hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden (ibid. s. 57).  

                                                        
1 En motiverad kombination av innehåll och form. Till exempel att ordet hund (form) syftar till ett specifikt 

djur (innehåll).    
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Diskurser innehåller föreställningar eller oskrivna regler om hur vi ska bete oss eller vad vi ska prata 
om i olika sammanhang (Eidevald 2009, s. 54). Diskurser om barn och barndom innehåller till 
exempel föreställningar om vilket beteende som anses vara naturligt eller normalt för en viss ålder, 
vilken plats som barnet förväntas befinna sig på eller vilket handlingsutrymme som är legitimt under 
barndomen (jfr. Källström Cater 2015, s. 69; Saar & Löfdahl 2014, s. 25).  

Eftersom diskurser innehåller föreställningar om vad som är normalt medför de även föreställningar 
om vad som är onormalt, oönskat eller olagligt för olika personer. Foucault (1993, ss. 7-9) förklarar att 
föreställningarna om det onormala ger diskurserna makt och lyfter två utestängningsprocedurer; 
förbudet samt uppdelningen mellan förnuft och vansinne. Diskurser för med sig förbud om vad som 
får talas om, av vem samt när och för även med sig föreställningar med uppdelningar som berättigar en 
persons kunskap och förkastar en annans. Foucault (1993, ss. 8-9) lyfter motsättningen mellan förnuft 
och vansinne, där den vansinniges tal på förhand förkastats och historiskt sett inte lyssnats till, 
samtidigt som den vansinniges tal har tillskrivits en sanningsstatus när det väl har lyssnats till. 
Foucault (1993, ss. 8-9) menade att denna uppdelning ännu lever kvar genom de institutioner och 
riktlinjer som finns idag, vilket kan relateras till förskolan. I vissa situationer anses inte barn värda att 
lyssna på eftersom de inte har tillräckligt med kunskap samtidigt som deras uttalanden i andra 
situationer tillskrivs en sanningsstatus (Källström Cater 2015, s. 70; Johansson 2003, s. 54). 

Diskurser är inte någonting fast och bestämt utan förändras över tid och är kulturellt specifika. 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 11-12) förklarar att diskurser reproduceras genom språket 
och Eidevald (2009, s. 56) menar att flera diskurser om samma fenomen alltid existerar samtidigt och 
konkurrerar ibland. Till exempel finns det flera diskurser om barn och barndom som innehåller olika 
föreställningar om hur ett barn ska vara eller vad en god barndom innebär (Saar & Löfdahl 2014, s. 
25). Sammanfattningsvis innebär detta att världen, kunskap och människors identitet konstrueras 
genom de sociala samspelen och diskursiva praktikerna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12).  

Som tidigare nämnt utesluter poststrukturalismen en tro på en absolut sanning och menar istället att 
det finns diskurser som gör anspråk på sanningen (Eidevald 2009, s. 54). Foucault (se Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 19) benämner de diskurser som gör anspråk på sanningen som 
kunskapsregimer eller sanningsregimer, vilket förklaras ytterligare nedan. 

Makt 

Foucault (1993, s. 49) intresserade sig för strukturen i diskurserna och syftade till att analysera 
diskursens bekräftande makt, det vill säga ”reglerna” för vad som uppfattas som sant eller falskt samt 
vad som kan sägas eller vad som ses som helt otänkbart. Vår studie inspireras av detta syfte vilket 
vidareutvecklas i metodkapitlet. Diskurser och kunskap relateras därmed av Foucault (se Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 20) till makt.  

Börjesson och Rehn (2009, ss. 45-46) förklarar att Foucault ville se makt som något som alltid och 
med nödvändighet existerar i alla sociala sammanhang. Makten ses därmed inte som någonting som 
kommer ”uppifrån” eller som vissa personer besitter. Istället föds makt ur det lokala sammanhanget 
och visar sig som en serie processer som disciplinerar människan. Dock är inte makt enbart 
förtryckande utan Foucault (1980, s. 119) förklarar att den i allra högsta grad är en produktiv kraft:  

What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesent only weigh 
on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms 
knowledge, produces discourse. 
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Som tidigare nämnt kallade Foucault (se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19) diskurser som gör 
sanningsanspråk för kunskapsregimer. Börjesson och Rehn (2009, s. 46) förklarar att enligt Foucault 
är varje uttalande om kunskap en del av en maktapparat som legitimerar den kunskapen. Till exempel 
kan man genom att hävda speciell kunskap om barns lek få föräldrar att köpa leksaker eller leka 
specifika lekar med barnen (jfr. Börjesson & Rehn 2009, s. 47; Stai Brønstad & Øksnes 2016, s. 230). 
Genom dessa kunskapsuttalanden legitimeras även den kunskapen och det uppstår därmed 
kunskapsregimer (Börjesson & Rehn 2009, s. 46). Kunskapsregimerna är svåra för människor att sätta 
sig emot eftersom de inte har kunskapen för att kunna argumentera sig ur det samt att 
kunskapsregimen utnyttjar andra makttekniker för att behålla sin makt (ibid. s. 47).  

Slutligen kommer vi till Foucaults (se Börjesson & Rehn 2009, s. 49) begrepp governmentality. 
Governmentality handlar om hur statsmakten har blivit allt mer närvarande och hur statsmakter skapar 
lämpliga medborgare. Börjesson och Rehn (2009, s. 49) förklarar att människan föds in i ett 
maktsystem i form av lagar, byråkratier, institutioner och dylikt. Vidare lyfter författarna att Foucault 
ansåg att detta har lett till att människan indoktrinerats till att acceptera närvaron från olika kontroll- 
och adaptionsmekanismer (ibid. s. 49). Människan har därmed blivit oförmögen att klara sig utan den 
makt som omger oss.  

Ovan presenterades centrala tankegångar om språk och verklighet utifrån den poststrukturella teorin 
samt de definitioner av begreppen diskurs, makt, kunskapsregim samt governmentality som denna 
studie utgår från. Nedan presenteras studiens insamlingsmetod, analysmetod samt de forskningsetiska 
överväganden som gjorts under studiens gång. 

Metod 

Val av metod 
Som tidigare nämnt väckte Foucaults (1993, s. 49) tankar om diskursers struktur och makt ett intresse 
hos oss. Vi ville undersöka diskursernas regler för att få fram en bild av vad som framställs som 
normalt respektive onormalt inflytande och bestämmande för barnen i förskolan. En användbar metod 
för detta är diskursanalys och eftersom diskurser blir synliga genom språket utgörs det empiriska 
materialet av intervjuer med barn. Val av insamlingsmetod motiverades även av vår studies teoretiska 
perspektiv eftersom poststrukturella tänkare menar att verkligheten skapas genom språket samt att det 
är genom språket som diskurser reproduceras och påverkar våra handlingar (Herz & Johansson 2013, 
s. 18). 

Nedan presenteras först en förklaring av studiens insamlingsmetod och sedan följer en konkret 
beskrivning av hur datainsamlingen genomfördes. Därefter förklaras hur data har bearbetats samt den 
analysmetod som användes. Slutligen följer en diskussion om forskningsetiska överväganden vi gjort 
under studiens gång. 

Intervjuer 

Denna studie utgår från semistrukturerade intervjuer med barn. Valet av insamlingsmetod motiverades 
av vårt syfte att undersöka barnens uppfattningar av sitt inflytande i verksamheten eftersom Källström 
Cater (2015, s. 68) förklarar att om man har ett intresse av barns upplevelser och erfarenhet så är det 
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naturligt att fråga barn hur de tänker. Den mest etablerade och betydelsefulla metoden för att 
undersöka individers upplevda verklighet och erfarenheter är intervjuer (Fägerborg 2011, s. 85). 
Eftersom varje barn och intervjusituation är unik valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att anpassa följdfrågorna i varje intervju samtidigt som det 
finns en tydlig struktur med huvudfrågor. På så sätt kan man få en bredare bild av området som 
intervjuerna syftar till att kartlägga än vid användning av förbestämda och fasta frågor (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38).  

Det finns både styrkor och svagheter med intervjuer som insamlingsmetod. En styrka är att intervjuer 
ger en uppfattning av personers perspektiv av olika fenomen samt att utsagorna även kan visa en bild 
av de normer som präglar personens liv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) menar att en problematik med intervjuer är att veta vad en utsaga 
egentligen betyder. Det kan handla om att inte veta om personerna gör det som de säger eller om 
forskaren tolkar utsagan på samma sätt som den intervjuade menade (ibid. s. 53). Denna svaghet 
behöver dock inte bli ett problem i vår studie eftersom vi utgår från det poststrukturalistiska 
antagandet att språket inte representerar verkligheten. Hur pass en persons svar reflekterar 
verkligheten eller ej blir därmed inte relevant för oss eftersom fokus ligger på vilka diskurser som 
deras uttalanden förmedlar. Att utsagorna från intervjuerna kan tolkas annorlunda av oss än vad den 
intervjuade menat behöver heller inte påverka studien negativt. Bolander och Fejes (2015, s. 94) 
förklarar att utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt är inget material mer autentiskt än det andra och 
risken att utsagan tolkas annorlunda av forskaren blir inte heller ett problem eftersom forskaren ska 
diskutera följderna av kontextvalet. En diskursanalys utgår från att forskaren tolkar texterna utifrån 
sina förförståelser och förutsätter en diskussion om hur forskaren motiverar sina val och vilka följder 
valen leder till (Herz & Johansson 2013, s. 38).  

Inför våra semistrukturerade intervjuer valde vi att utforma en intervjuguide med all information 
deltagarna kunde tänkas behöva samt de fasta intervjufrågorna för att inte missa att delge viktig 
information eller frågeställningar (se bilaga 1). En risk i alla studier, och kanske studier där barn deltar 
i synnerhet, är risken att deltagarna känner sig kränkta, utsatta eller att det skulle framkomma känsliga 
svar. I intervjustudier med barn kan risken handla om att barnet berättar om saker som kan upplevas 
som känsliga eller att intervjufrågorna får barnet att känna sig kränkt. För att minimera denna risk 
valde vi att utgå från redan beprövade frågor i vår intervju och det uppstod inga situationer där barnen 
delade med sig av känslig information men vi hade förberett oss innan genom att diskutera saker som 
kan komma upp samt hur vi kunde bemöta det (jfr. Löfdahl 2014, s. 37). 

Intervjufrågorna som användes i vår studie baserades på de frågor Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2001, s. 176) använde i sin intervjustudie. Vi valde att utgå från dessa frågeställningar eftersom syftet 
med deras studie var relativt likt vårt. Vi valde dock att inte använda alla intervjufrågor de använde 
dels eftersom vår studie begränsades av tidsåtgången och dels eftersom vårt syfte var annorlunda. 
Precis som Sheridan och Pramling Samuelsson (2001, s. 176) valde vi att använda begreppet 
bestämma i frågorna till barnen och inte inflytande eftersom vi misstänkte att barnen lättare skulle 
förstå det. För att hinna få med all information barnen uppgav spelades intervjuerna in med 
ljudupptagning samtidigt som barnens eventuella kroppsspråk antecknades med papper och penna 
under intervjun. Det insamlade materialet är ett kvalitativt material men i analysen har vi till viss del 
använt oss av kvantitativ metod för att visa på hur ofta ett visst svar återkommer (jfr. Ahrne & 
Svensson 2015, s. 11). 
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Urval och avgränsningar 
Materialet till studien är insamlat genom intervjuer med fyra flickor och fem pojkar i åldrarna 4,5–5,5 
år. Insamlingen skedde på en kommunal förskola i en större svensk stad vars arbetssätt influerats av 
filosofin i Reggio Emilia. Vi valde att begränsa urvalet av informanter baserat på ålder eftersom barns 
ålder ofta hör ihop med deras språkutveckling. Genom att lättare förstå vad barnen sade underlättade 
vi dels för oss själva men vi kände även att det gav barnen mer rättvisa att undvika missförstånd 
baserat på uttal. Valet av förskola motiverades främst av tillgängligheten samt av att vi inte hade några 
kopplingar till den men även eftersom förskolan var indelad i avdelningar efter ålder. De utsagor som 
används i analysen har valts ut från empirin utifrån frågorna som ställdes i intervjuerna. Under 
granskningen av den insamlade empirin såg vi flera diskurser utöver inflytandediskursen som 
påverkade barnen, till exempel en lekdiskurs. Vi valde att enbart fokusera på diskursen om barns 
inflytande eftersom studien var tidsbegränsad och vi ville hålla oss till studiens syfte.   

Genomförande 
Innan vi tillträdde fältet skickade förskolan ut våra samtyckesformulär till berörda vårdnadshavare. 
När vi kom till förskolan hade dock inga vårdnadshavare skrivit under samtyckesformuläret vilket var 
stressande. Valet blev därför att befinna oss på förskolan vid den tiden då flest barn ankommer för att 
kunna informera/påminna vårdnadshavare om studien och samtycket. Vi bad även personalen att 
påminna de vårdnadshavare vi inte hann stöta på. Totalt fick vi in samtycken från vårdnadshavarna till 
11 barn och av dessa barn gav 10 sitt samtycke.  

Första dagen på förskolan fokuserade vi på att visa oss för barngruppen för att försöka skapa en 
trygghet. Hela förskolan var ute på gården den dagen vilket gjorde det mer komplicerat. Vi visste inte 
vilka barn som gick på avdelningen där insamlingen skulle ske och pedagogerna verkade inte veta om 
att vi skulle komma. Vi kände att det var ett misslyckande men dag två visade det sig att det var till det 
motsatta än det vi kände. Barnen på avdelningen berättade att de kände igen oss från gården dagen 
innan. Vi fick in fyra samtycken under dag två vilket gjorde att vi kunde påbörja intervjuerna. 
Återstående samtycken kom in dag tre och fyra vilket ledde till att vi dag fyra genomförde resterande 
intervjuer. Vi genomförde intervjuer under två dagar och alla intervjuer spelades in och 
transkriberades samma dag. Intervjuerna var i snitt fem till sju minuter långa och vi utgick från en 
intervjuguide (se bilaga 1). Den första dagen intervjuade vi två flickor respektive två pojkar. Dag två 
intervjuades först en flicka (med en pedagog närvarande på flickans inrådan). Intervjun avbröts efter 
första frågan då barnet inte ville vara med längre. Resterande intervjuer genomfördes i helhet. Sedan 
intervjuade vi tre flickor varav svaren från en flicka inte togs med i empirin av etiska skäl. Efter det 
intervjuades först två pojkar och i sista intervjun deltog samma pojke från intervjun innan tillsammans 
med en annan pojke, eftersom han ville stötta sin kompis. Den intervjun som avbröts efter första 
frågan valde vi att inte ta med i det empiriska materialet eftersom vi inte kunde säkerställa om barnet 
givit oss samtycke att använda det material vi hunnit spela in. Vi valde även att utesluta den intervjun 
eftersom vi ansåg att pedagogen som deltog påverkade barnets svar. Trots att vi hade en intervjuguide 
under alla intervjuer missade vi att ställa en fråga till första paret som blev intervjuat. Vi insåg detta 
under transkriberingen och blev därför mer uppmärksamma under resterande intervjuer så vi inte 
skulle göra samma misstag.  
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Databearbetning och analysmetod 
Databearbetning	
Intervjuerna transkriberades genom att lyssna på korta sekvenser från inspelningen och skriva ned 
ordagrant i ett dokument. I transkriberingen ändrades barnens namn till ”B1” resp. ”B2” i varje 
intervju och övriga namn fingerades. Vi skrev ned exakt det som barnen och vi sade och skrev 
eventuellt kroppsspråk, till exempel nickningar och pekande, inom parentes efter den sagda meningen. 
Vi valde att transkribera all ljudupptagning för att inte riskera att utesluta någonting baserat på våra 
egna antaganden (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Inför analysen gjorde vi även en 
tabell över intervjufrågorna och barnens svar för att få en bättre statistisk översikt av det empiriska 
materialet.  

 

Analysmetod	
Som tidigare nämnt öppnade Foucaults (1993, s. 49) tankar om diskursers struktur och bekräftande 
makt ett intresse hos oss. Bolander och Fejes (2015, s. 94) förklarar att diskursanalytiker intresserar sig 
av att undersöka just detta, vilka verklighetsbeskrivningar som får sanningsstatus i ett visst 
sammanhang och varför. Eftersom syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka barns 
uppfattning av inflytande och bestämmande i förskolan togs beslutet att använda diskursanalys som 
analysmetod. En diskursanalys kan synliggöra vilka ”sanningar” som skapats om normalitet i 
diskurser samt vad som osynliggörs i diskurser, genom att studera sättet olika företeelser beskrivs i 
språket (Bolander & Fejes 2015, .s 90). Detta ligger till grund för denna studies frågeställning om det 
normala respektive onormala inflytandet.  

Valet av diskursanalys som metod motiveras även av dess relation till studiens teoretiska 
utgångspunkt, poststrukturalism. Herz och Johansson (2013, s. 25) menar att poststrukturalism ibland 
går hand i hand med diskursanalys. Ett par av de gemensamma dragen mellan diskursanalys och 
poststrukturalism är synen på kunskap och kopplingen mellan språk och verklighet (Herz & Johansson 
2013, s. 25). Som nämnt i teoridelen formar språket världen genom diskurser som påverkar oss. 
Bolander och Fejes (2015, s. 92) menar att det sätt ord sägs och i vilket sammanhang det sägs skapar 
verkligheter, vilket kan påverka vad eller vem som anses vara dålig eller bra. Eftersom språket formar 
världen ses inte kunskap som objektiv sanning. Den verklighetsbild och kunskap vi har är inte en 
spegelbild av verkligheten utan istället en produkt av diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s. 11).  

Inom diskursanalys ses allt material som språkliga yttranden som beskriver en verklighet (Bolander & 
Fejes 2015, s. 94). Detta innebär att ett empiriskt material för fram sanningsanspråk och det finns inget 
material som ger en mer äkta bild av verkligheten (Bolander & Fejes 2015, s. 94). Denna studie utgår 
från barns beskrivningar av deras inflytande och utifrån ovanstående tanke om sanningar innebär detta 
att barnens beskrivningar är lika mycket värda och äkta som vuxnas beskrivningar.  

Diskursanalyser kan genomföras på olika sätt och i och med vår teoretiska utgångspunkt om makt har 
vi valt att utgå från Bolander och Fejes (2015, s. 96) Foucault-inspirerade metod. Författarna förklarar 
att ett första steg i analysen kan vara att skriva ner nyckelord och tankar under genomläsningen. Vi 
började därför med att läsa igenom materialet för att se hur det talas om barns inflytande. De tankar 
och nyckelord som vi skrev ner var lek, rutiner, regler, pedagogens roll samt platser. 

För att genomföra analysen utgick vi från några av de analysfrågor Bolander och Fejes (2015, s. 97) 
använde och anpassade dem för att passa vårt syfte. Frågorna vi använde var: 
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Vad sägs om barns inflytande i intervjuerna? 

Hur talas det om barns inflytande? 

Vad framställs som normalt inflytande? 

Vilket sorts inflytande utesluts eller tolkas som onormalt?  

En diskursanalys handlar om att undersöka vilka bilder av verkligheten en text producerar och ska 
genomföras textnära (Bolander & Fejes 2015, s. 111). Det är därför viktigt att alla argument i analysen 
anses skäliga för att studien ska bedömas trovärdig. Bolander och Fejes (2015, s. 111) lyfter att 
diskursanalysens kvalitet påverkas av regler om vad som är en acceptabel och trovärdig analys. 
Författarna lyfter att textens koherens och kapacitet att övertyga såväl som om argumenten och 
analysen anses skäliga påverkar studiens trovärdighet (Bolander & Fejes 2015, s. 112). För att öka 
kvaliteten på vår studie genomförde vi en del av analysen var för sig för att kunna jämföra våra 
resultat. Våra jämförelser visade att vi tolkat texten på liknande sätt, att det normala inflytandet 
framförallt handlade om den fria leken och det som tolkades som onormalt inflytande relaterades 
framförallt till rutiner och regler.  

Det är omöjligt för en forskare att studera diskurser utan att påverka samt påverkas av dem. Bolander 
och Fejes (2015, s. 94) förklarar att forskning är medproducent till diskursen samtidigt som det är ett 
resultat av diskursen. Diskursen reglerar vad som är möjligt för forskningen och forskningen formar 
sanningar om vad som är möjligt. På grund av detta menar Bolander och Fejes (2015, s. 94) att 
forskaren måste reflektera över sin forskning. I förhållande till vår studie påverkar diskurser om barn 
och barndom vad vi utläser i materialet, till exempel diskursen om ”det kompetenta barnet” som lyftes 
i bakgrunden. Resultatet av studien hade mest troligt blivit annorlunda om vi istället skulle styras av 
diskursen om barnet som ”ännu inte vuxen”. Vilka kategoriseringar skapar vår studie? Vilka 
sanningsanspråk skapar vår text? I relation till vår studie skapar vi till exempel kategoriseringar om 
barn och barndom, vad som räknas som en god barndom och vilket beteende hos barnen som tolkas 
som normalt. Vår studie deltar därmed i producerandet av sanningar om vad som är normalt och 
onormalt inflytande eller bestämmande i förskolan. Utöver det ständiga reflekterande kring vilka 
diskurser vår studie påverkas av och påverkar har vi genomgående gjort etiska reflektioner kring hela 
vårt arbete, vilket redovisas i avsnittet nedan. 

Forskningsetiska överväganden  
Inom forskning ställs höga krav på att forskningen sker på ett etiskt korrekt sätt och det 
forskningsetiska fältet är stort. I vår studie har vi strävat efter att förhålla oss till de regleringar om 
forskningsetik som finns på samma sätt som om vi vore forskare, även om ett examensarbete inte 
definieras som forskning enligt Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor, etikprövningslagen. Grunden till vårt val finns i Högskolelagen (SFS 1992:1434) som 
framhäver att det ska värnas om god forskningssed och vetenskapens trovärdighet i högskolornas 
verksamhet (jfr. Löfdahl 2014, s. 34). Etik inom forskning handlar framförallt om hur studien kan 
påverka deltagarna, om vad som kan påverka studiens resultat samt hur insamlat material ska hanteras 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 20). De etiska överväganden som krävs inom forskning kan delas upp i två 
kategorier, dels de forskningsetiska principerna som finns reglerade i lagar och kodex och dels de 
etiska överväganden forskaren ställs inför under studiens gång. Nedan presenteras de etiska 
överväganden som gjorts innan, under och efter denna studie. 

Forskningsetik	
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Vetenskapsrådet (2017, s. 13) förklarar att forskningsetiska överväganden i hög grad handlar om att 
skapa en balans mellan olika intressen och lyfter att många forskningsetiska problem kan beskrivas 
som vägningar mellan individskyddskravet och forskningskravet. Dels ska individerna som deltar i 
forskningen skyddas från kränkningar och skada och dels är forskningsresultat viktigt för samhällets 
utveckling. Därmed handlar flera etiska övervägningar om att avväga risken mot vinsten med studien.  

Denna aspekt är ännu mer relevant i forskning gällande barn eftersom barn är en särskilt utsatt grupp 
och forskning på en utsatt grupp ska aldrig utföras om den istället kan utföras på en mindre utsatt 
grupp. Det är dock problematiskt att helt avstå från forskning på utsatta grupper och på webbplatsen 
CODEX – regler och riktlinjer för forskning (2018) står det att om barn utesluts från forskning uppstår 
andra risker så som att låta barn använda medicin som enbart utprovats på vuxna. Det är därför viktigt 
att reflektera kring hur studiens metod svarar på frågeställningarna samt om studiens syfte överväger 
deltagarnas risker. 

Som tidigare nämnt ska forskningsdeltagare skyddas mot skada i så stor mån som möjligt och för att 
skydda individernas integritet är hanteringen av insamlat material en viktig del inom forskningsetiken. 
Vetenskapsrådet (2017, s. 41) förklarar vikten av att forskningsdeltagares integritet skyddas till 
exempel genom avidentifiering av uppgifter så inga uppgifter kan kopplas till en bestämd individs 
identitet. I relation till vår studie kan vi inte garantera total anonymitet för deltagarna eftersom 
deltagarna själva kan känna igen sina utsagor. Dock har vi avidentifierat samtliga personuppgifter och 
namn för att skydda deltagarnas integritet. 

Enligt Löfdahl (2014, s. 36) är två av de främsta forskningsetiska principerna informationskravet och 
samtyckeskravet. Alla deltagare i en studie ska ges den information som krävs för att de ska kunna 
lämna ett informerat samtycke. Den information som är relevant för deltagarna är studiens bakgrund 
och syfte, vilka krav som ställs på deltagarna under materialinsamlingen samt information om hur 
insamlat material kommer hanteras under och efter studiens gång (Löfdahl 2014, ss. 36-37). Det är 
viktigt att deltagarna informeras om att deras medverkan i studien är frivilligt och att deltagandet kan 
avbrytas när som helst utan förklaring. I forskning som involverar barn kan det dock uppstå 
problematik kring informerat samtycke, dels eftersom barn kan ha begränsad förmåga att bedöma 
risker och dels eftersom de lättare kan påverkas av andra (CODEX 2018). Kravet på informerat 
samtycke ligger därför på barnets vårdnadshavare inom forskning som involverar barn under 15 år 
(Vetenskapsrådet 2017, ss. 26-27).  

Samtyckeskravet ligger på barnets vårdnadshavare men barnen har också rättigheter gällande 
samtycke och information. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) fastställer att forskningspersoner under 
15 år ska informeras så långt som möjligt om forskningsstudien samt att forskning inte får utföras om 
forskningspersonen inser vad forskningen innebär för hens del och motsätter sig genomförandet. Vi 
valde dock bortse från formuleringen om förståelse för studiens konsekvenser och valde därmed att 
barnet kunde neka till deltagande oavsett förståelse. Vi valde detta i relation till det Källström Cater 
(2015, s. 72) lyfter om att en formell gräns för samtycke kan begränsa forskarens ansvar att själv 
bedöma varje barns individuella förutsättningar. 

Barnets rätt att neka deltagande i en studie problematiseras dock av flera aspekter och Löfdahl (2014, 
s. 40) förklarar att barn använder sig av andra sätt än att säga nej för att dra sig ur en studie. En aspekt 
är det asymmetriska maktförhållandet mellan barnet som deltagare och forskaren som vuxen. 
Källström Cater (2015, s. 72) förklarar att barn förväntas att lyda vuxna från tidig ålder och dessa 
förväntningar kan leda till att barnen inte vågar neka till deltagande. Därför är det viktigt att 
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uppmärksamma signaler som tyder på nekande från barnet, så som att barnet inte vill tala (Källström 
Cater 2015, s. 73).  

Maktförhållandet mellan forskningsdeltagare och forskaren påverkar även på andra sätt. Eftersom 
forskaren i det yttersta är ansvarig för sin forskning innebär det att forskaren besitter makt, makten att 
avgöra hur andra människor ska påverkas av forskningen. Den makt vi studenter har som ”forskare” i 
vår studie handlar till exempel om att vi valt studiens syfte och frågeställningar och att vi beslutar 
vilka metoder som används samt vilket teoretiskt perspektiv resultaten tolkas utifrån. Vi har med andra 
ord makten över att avgöra hur vårt resultat framställs och därmed delvis hur det kan påverka andra 
människor.  

Som tidigare nämnt räknas barn som en särskilt utsatt grupp och Johansson (2003, s. 46) menar att det 
är viktigt att problematisera vad det etiskt innebär att studera en grupp som har en underordnad 
position, både i relation till forskningen och i förhållande till samhället. Vidare förklarar Johansson 
(2003, s. 46) att forskning där barn deltar kräver en problematisering om vad makt innebär och vilken 
makt som barn kan ha i forskningsprocessen. Eftersom maktaspekten är en relevant del i forskning 
med barn ville vi ge barnen så mycket kontroll som möjligt i intervjusituationerna. Vi valde att 
genomföra semistrukturerade intervjuer för att ge barnen möjlighet att styra intervjun utefter sina 
intressen.  

Det finns en maktrelaterad risk i intervjuer med barn eftersom barn i underläge ofta svarar det som de 
tror den vuxna vill höra (Roos 2014, s. 50). Denna risk kan reduceras genom att intervjuaren skapar ett 
förtroende hos barnen som visar att hen är genuint intresserad av barnets världsuppfattning och 
samtidigt klargöra att barnet inte behöver kunna svaret på frågorna (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 
123; Källström Cater 2015, s. 75; Roos 2014, s. 51). För att ge barnen mer makt och visa dem att deras 
svar intresserar oss valde vi att inleda intervjuerna med att konstatera att barnen, tack vare sin 
erfarenhet, är experter på förskolan och att vi därför ville att de skulle lära oss om hur förskolan 
fungerar (se bilaga 1). För att framhäva att det inte fanns några rätta svar på frågorna valde vi att aldrig 
avbryta barnens berättelser under intervjuerna, även om de var irrelevanta för vår studie. Dock för att 
förhindra att intervjun frångick vårt syfte spann vi inte vidare på sidospår utan ställde följdfrågor 
relevanta för vår studie. 

Forskarens	etik	
En viktig del av det forskningsetiska fältet är planeringen av studien (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). 
Under arbetet med vår studie har vi även strävat efter att förhålla oss till de uppförandekrav som hör 
ihop med forskarrollen, som Vetenskapsrådet (2017, s. 8) formulerat. Dessa krav handlar bland annat 
om att forskning ska vara opartisk samt transparant, för att andra forskare ska kunna upprepa studien 
och få samma resultat, och att forskare inte ska stjäla resultat från andra samt att forskningen ska 
bedrivas med strävan efter att inte skada levande varelser eller miljön. Vi har därför i uppsatsen 
försökt visa hur studien genomfördes, så detaljerat som möjligt och ständigt reflekterat över hur vi och 
vår studie kan påverka deltagarna i synnerhet och samhället i allmänhet. 

Innan vi påbörjade vår studie planerade vi undersökningen så den inte skulle kränka deltagarna eller 
leda till en känsla av utsatthet (jfr. Löfdahl 2014, s. 37). Eftersom hämtning och lämning kan vara 
känsliga situationer för vissa barn valde vi att genomföra intervjuerna under förmiddagen efter klockan 
10, för att barnen skulle ha hunnit bli lämnade och landa i verksamheten. Vi valde även att genomföra 
intervjuerna i par, för att barnens trygghet skulle öka. Vi tog hjälp av personalen för att få tips om hur 
paren kunde se ut för att ge trygghet men vi dubbelkollade även med barnen genom att fråga ett barn i 
taget om hen ville prata med oss och om hen ville ha med en kompis. Inför de sista intervjuerna hade 
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barnen på avdelningen förstått att de fick välja kompis vilket ledde till att barnen redan innan 
intervjuerna själva tog tag i den kompis de ville bli intervjuad med. Detta ledde till att ett barn fick 
delta i två intervjuer med olika kompisar.  

Inför materialinsamlingen till vår studie fick vårdnadshavarna ett samtyckesformulär med information 
om studien hemskickat från förskolan där studien genomfördes (se bilaga 2). Vår materialinsamling 
påbörjades när vårdnadshavarna lämnat in samtyckesformuläret. Eftersom vi inte kunde veta hur 
barnen informerats om studien av vårdnadshavare eller personal på förskolan valde vi att ge barnen 
den information som kunde vara relevant för deras samtycke (se bilaga 1). För att skydda 
forskningsdeltagarnas integritet valde vi att avidentifiera personuppgifter samtidigt som vi 
transkriberade intervjuerna. Barnens namn byttes ut till ”B1” respektive ”B2” och alla eventuella 
namn på andra personer eller platser fingerades. Vi gjorde detta för att säkerställa att all empirin skulle 
vara avidentifierad eftersom uppsatsens utkast skickades till både kurskamrater och vår handledare. Vi 
bytte sedan ut ”B1” och ”B2” till fingerade namn i de utdrag som används i uppsatsen. Vi spelade in 
intervjuerna vilket ledde till ett etiskt ansvar över ljudfilerna. Vi använde oss av förskolans iPad och 
för att säkerställa att ingen obehörig fick tag på ljudfilerna transkriberades dem direkt efter inspelning 
och raderades sedan från ”bild-mappen” samt mappen med senast raderade filer. När vår uppsats är 
färdigställd raderas även alla transkriberade intervjuer samt tabeller. 

Forskning kommer alltid att påverka deltagarna och vår studie är inget undantag. Däremot är det 
omöjligt att veta exakt hur studien har påverkat eller kommer påverka deltagarna och vi kan enbart 
göra antaganden. Som nämnt under analysmetod reproducerar vår studie diskurser som i sin tur kan 
påverka barnen på olika sätt (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94). De diskurser som reproduceras kan 
dessutom påverka verksamma och framtida pedagoger inom förskolan. Utöver detta var det tydligt att 
vår närvaro på förskolan där datainsamlingen skedde hade inverkan på både barnen och verksamheten. 
Vår närvaro och genomförande av intervjuer störde verksamhetens vanliga rutiner och av barnen var 
det några som knappt uppmärksammade vår närvaro medan andra barn ständigt ville ha oss nära. 
Utifrån detta framkom ett av de forskningsetiska val relaterat till samtycke som vi var tvungna att ta 
under studiens gång. Inom forskningsstudier som rör barn under 15 år finns en risk att ett barn inte får 
sina vårdnadshavares samtycke trots att barnet själv vill delta i studien. En forskningsstudie kan 
därmed medföra att barn känner sig exkluderade. Under vår materialinsamling var det tre barn som 
alltid umgicks med varandra på förskolan och alla tre var exalterade över vår närvaro och frågade gång 
på gång om när det var deras tur att få prata med oss. Vi hade dock enbart fått in samtycke från 
vårdnadshavarna till två av dessa barn vilket ledde till ett dilemma angående exkludering och 
inkludering. Vi diskuterade vilken lösning som skulle vara mest etiskt korrekt och kom fram till att det 
i detta fall var mer etiskt korrekt att låta barnet utan samtycke att delta i intervjun. För att inte bryta 
mot samtyckeskravet transkriberades inte utsagorna från barnet utan vårdnadshavarnas samtycke och 
ingen information användes därmed i studien.  

Ytterligare ett etiskt övervägande vi gjorde i relation till samtyckeskravet berörde svårigheten för barn 
att dra sig ur studier. Under en av intervjuerna vände sig det intervjuade barnet bort från oss och 
började fokusera på en bok som fanns tillgänglig i rummet. Istället för att svara på vår fråga försökte 
barnet få pedagogen som deltog som stöd att läsa boken. Vi tolkade detta som att barnet gjorde ett 
försök till att neka sitt samtycke under pågående intervju och frågade därför barnet om hen ville 
avsluta. Barnet nickade som svar och lämnade rummet. Till en början tänkte vi ta med den information 
som givits fram till att barnet avbröt eftersom barnet först gett sitt samtycke. Efter etiska överväganden 
kom vi dock fram till att vi inte kunde säkerställa om barnet gett samtycke till att vi fick använda 
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informationen vi fått i vår studie. Därför valde vi att utesluta det material som samlats in under den 
intervjun. 

Sammanfattningsvis har våra etiska överväganden framförallt handlat om att överväga studiens nytta 
mot de skadliga konsekvenserna för deltagarna och eftersom vår studie genomförts på grundnivå och 
inte räknas som riktig forskning har vi haft för avsikt att välja deltagarnas skydd framför studiens 
existens i alla etiska överväganden.  

Studiens kvalitet 
Valet av intervjuer som insamlingsmetod är vi positivt inställda till. Trots att vi inte lyckades få ihop 
så många intervjuer fick vi ett relativt rikt empiriskt material. Dock skulle det givetvis varit intressant 
att se hur resultatet av studien skulle ha påverkats av ett mer omfattande material. Tack vare vårt val 
av teori samt analysmetod var vårt relativt tunna och homogena material inte ett så stort problem för 
vår studie. Inom diskursanalys finns inget mer äkta material och syftet med en diskursanalys är inte att 
visa en sanning utan snarare undersöka strukturer (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94). Därmed är vårt 
material ”lika äkta” som om vi hade haft 100 intervjuer och kvaliteten i vårt resultat behöver inte vara 
sämre bara på grund av vårt tunna material. Dock vill vi förtydliga att eftersom vårt material enbart 
kommer från en liten del av en barngrupp på en specifik förskola visar också resultatet av vår studie 
enbart vad som gäller i just den kontexten. Detta leder till den andra aspekten av vår studies kvalitet. 

Trots att vi beskrivit i detalj hur vi genomfört studien är det inte självklart att resultatet skulle bli 
detsamma vid en upprepning av studien. Detta på grund av det tidigare nämnda om hur diskurser samt 
förförståelse påverkar studier (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94). Om vi säger ”tänk på ett land på 
bokstaven D” kommer du med största sannolikhet tänka på Danmark. Likadant är det när en person 
analyserar ett material. Vissa formuleringar eller begrepp kommer automatiskt leda till vissa 
antaganden. I vårt fall var det därför gynnsamt att vi var två personer med olika bakgrund i olika åldrar 
och därmed olika förförståelse som genomförde analysen. På så sätt kunde vi upplysa varandra om när 
det kom tolkningar av materialet som snarare var baserat på antaganden och förförståelse än det 
konkreta materialet. Dock är det omöjligt att helt frångå ens förförståelse och speciellt såhär första 
gången så givetvis har vårt resultat kantats av antaganden om barn, barndom eller förskola. Därför 
skulle resultatet av studien även kunna bli annorlunda vid en upprepning av studien.  

Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas studiens resultat med hjälp av den diskursanalys som presenterats i 
metodkapitlet. Diskursen som undersöks handlar om barns inflytande på förskolan där 
materialinsamlingen genomfördes och fortsättningsvis benämns den undersökta diskursen som 
”inflytandediskursen”. Resultatet och analysen presenteras parallellt och avsnittet är uppdelad i tre 
delar: ”Det normala samt onormala inflytandet”, ”Språkets struktur” samt ”Maktprocesser”.  

Under avsnittets första del redogörs resultatet i förhållande till studiens första och tredje frågeställning: 
vad och vid vilka situationer får barnen vara med och bestämma samt vilket inflytande framställs som 
normalt respektive onormalt. Detta sker genom en undersökning av hur barnen talade om sitt 
bestämmande och inflytande i intervjumaterialet vilket relateras till det poststrukturella perspektivet på 
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diskurser. I avsnittets andra del följer ett resonemang om begreppet bestämma utifrån 
poststrukturalismens idéer om språkets struktur, för att undersöka om innebörden i begreppet kan 
påverka barnens uppfattningar av sitt inflytande i förskolan. I den sista delen utreds om maktprocesser 
kan påverka barnens inflytande i förskolan med hjälp av begreppen kunskapsregim samt 
governmentality som presenterades i avsnittet om teoretiskt perspektiv.  

Eftersom en diskursanalys påverkas av den analyserandes förförståelse vill vi förtydliga att 
nedanstående analyser enbart är våra tolkningar av det empiriska materialet samt att vi inte har för 
avsikt att visa en sanning (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94). Vi vill även förtydliga att vår analys är 
en medproducent till inflytandediskursen samtidigt som vår studie är ett resultat av diskursen. 

Diskursen om barns inflytande i förskolan  

Under en första läsning av det empiriska materialet blev det synligt att den fria leken ständigt 
återkommer i barnens utsagor. Ordet lek2, eller specifika lekar, nämndes 65 gånger i det empiriska 
materialet. Eftersom diskurser påverkar vilket handlade som ses som möjligt kan en tänkbar förklaring 
till detta vara att det normala bestämmandet för barnen handlar om lek, i inflytandediskursen (jfr. 
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19). Att leken framställs som det normala att få inflytande över 
blir synligt i följande utdrag, där barnen svarar på frågan om vad de får bestämma över på förskolan: 

Fatima: Hmmm.. Det enda e, e vi får bestämma det vet jag inte. 

Sara: men det är o leka vad vi vill. Det är en sak som vi får 

Fatima och Sara: Mm jaa. (nickar). 

Fatima: Bestämma helt själva. 

Sara: Ja.  

Fatima: Det får alla bestämma helt själva. 

Sara: Ja 

I de andra intervjuerna svarade barnen mer specifikt angående leken, så som ”Bygga plusplus” eller 
”Och spela fotboll! Med lego”.  

En förklaring till varför alla barn relaterade deras bestämmande till leken kan vara att 
inflytandediskursen har makt. Eidevald (2009, s. 56) förklarar att ”ju mer självklart ett sätt att vara är, 
desto mer makt producerar diskursen, genom att den definierar vad som är möjligt att säga och göra 
samt vem som kan säga vad.”. Inflytandediskursen kan därmed påverka vad barnen ser som möjligt att 
svara på frågorna vi ställde om deras bestämmande.  

Att inflytandediskursen påverkar vad barnen framställer som normalt och onormalt inflytande blir 
även synligt när barnen fick frågan om vad de skulle vilja göra på förskolan om de fick bestämma helt 
själva. Samtliga barn svarade någonting i relation till lek: ”Eeeh spela fotboll”, ”gräva stort sandslott”, 
”Bygga”, ”Rita”. Detta kan tolkas som att inflytandediskursen påverkar barnen till att enbart se leken 
som tillgängligt att bestämma över i nuläget.  

Utöver att ha inverkan på vad barnen uppfattar som tillgängligt i nuläget tycks inflytandediskursen 
även påverka vad barnen ser som möjligt i framtiden. På frågan om vad barnen skulle vilja bestämma 
mer över handlar 56% av svaren om rutiner eller regler, vilket blir synligt i nedanstående utdrag från 
två intervjuer: 

                                                        
2 Lek definieras här som en aktivitet initierad av barn. 
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Intervjuare: Tycker ni att barn ska få bestämma mer eller mindre i förskolan?  

Joshua: Jag tycker mer. Att man får bestämma att man får vara inne själv. Eh jag menar, en grupp. 
Att nästan alla är bara inne. 

[…] 

Intervjuare: Vad skulle ni vilja bestämma mer över då? 

Sara: Vad man fick äta för mat. 

Fatima: Att man fick göra vad vi vilde. 

En tolkning av detta kan vara att när barnens bestämmande relateras till nutid uppfattas det normala 
som bestämmande över leken. När barnens bestämmande relateras till framtiden tycks det normala 
istället handla om bestämmande över rutiner. Sammanfattningsvis tyder detta på att 
inflytandediskursen starkare påverkar vad barnen ser som normalt och möjligt i dagsläget samtidigt 
som den inte lika starkt påverkar vad barnen uppfattar som normalt och möjligt i framtiden.  

Ytterligare en aspekt om det normala inflytandet handlade om barns initiativ bejakade av pedagogerna 
vilket synliggörs i nedanstående exempel:  

Intervjuare: Okej. Vad får ni bestämma över tillsammans med en fröken? 

Jonas: Ehm.. det är att ehm.. att om nån säger ”jag vill hämta maten” och fröken säger ”ja det får du” 

Jonas: och att hämta mellanmål supermånga tider. 

Alex: Men vi har gjort det en teckning och sen ska vi se hur mycket vi ska hämta mellanmål o mat 

Jonas: Nej hur många gånger vi har hämtat, om man har hämtat 24 gånger så får man inte hämta mer. 

Intervjuare: Mhm ni skriver upp vilka som har hämtat maten? 

Jonas: Jupp. 

Jonas: Man skriver hela vägen upp ju.  

Alex: Till 24 och den som har gjort 24 den får inte göra mer. Sen får man inte göra mer. 

Jonas: Och om man har gjort jättemånga gånger ända tills 24 då får man inte hämta mat mer om man 
har lite på mellis då får ehm man hämta det ända tills 24. 

I utdraget synliggörs hur barns inflytande villkoras av pedagoger samt verksamhetsuppsatta regler. 

Uppfattningar om vad som är normalt i diskurser förstärks av föreställningar om vad som är onormalt 
eller oönskat (Foucault 1993, ss. 8-9). Vår tolkning av vad som framställs som det normala 
bestämmandet för barnen förstärks därför av bilden av vad som uppfattas onormalt bestämmande. I det 
empiriska materialet synliggjordes en inflytandediskurs där barns bestämmande över rutiner sågs som 
något onormalt och i vissa fall även otänkbart. Samtliga intervjupersoner uttrycker att de i nuläget inte 
får bestämma alternativt bestämma minimalt över förskolans rutiner. 44% av barnen uttrycker att 
rutinerna är så självklara att det inte finns i deras värld att de går att ändra på. Av dessa barn tyckte 
dessutom hälften att tanken på att få mer inflytande över rutiner var skrattretande, vilket blir synligt i 
utdraget nedan: 

[Samtalet handlar om vad barnen skulle göra på förskolan om de fick bestämma helt själva över en 
dag. Barnen har innan berättat om vilka lekar de skulle vilja lek] 

Intervjuare: Men skulle ni inte bli hungriga då? 

Polly: Eeeh vi vet inte. 

Intervjuare: Jag skulle bli megahungrig. 

Intervjuare: Och kanske vilja äta lunch. Och så fick man bestämma över lunchen också 
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Polly: neeeej! (skrattar) 

Intervjuare: Jo men tänk om ni skulle få bestämma över lunchen också! 

Polly: Neeeejeeee (skrattar) 

Saga: (skrattar) 

Precis som tidigare nämnt kan detta relateras till den makt diskursen producerar. Utsagan kan tolkas 
som att barnens icke-existerande möjlighet att bestämma över lunchrutiner är så självklar att en 
förändring ses som otänkbar.  

Det är inte bara bestämmande över rutiner som tolkas som onormalt utan även bestämmande över 
plats. I början av intervjuerna förklarade barnen att de får bestämma över vilket rum de ska leka i men 
mot slutet synliggjordes att deras val begränsades av rutiner och regler. I exemplet nedan synliggörs 
att åtkomsten till byggrummet begränsades av förskolans rutiner kring stängning samt öppning. 

Alex: Att vi får bygga! Men fröknarna bestämmer att 

Joshua: man inte får springa och jaga här inne men springa ute 

Alex: Och dom bestämmer att man inte får vara här. Eh när vi kommer tillbaka hit för att liksom när 
vi är där borta då tar vi våra saker och så går vi över och så får vi inte vara i bygg. Men vi bestämmer 
när man får vara i bygg att man vill bygga. 

Joshua: och man ska gå till nån annan avdelning då får man inte gå i bygg, igen. 

Att barnens tillgång till platser begränsades blir även synligt i följande två utdrag som visar att hallen 
tolkas som en otillåten plats:  

Alex: Men vi men vi dom bestämmer att vi inte får vara i hallen. Det förstås. 

[…] 

Polly: men man får inte va i hallen. 

I materialet synliggörs även att innehållet i vissa platser var förbestämt och så självklart att det inte går 
att förändra. 

 [Intervjuaren frågar barnen om vilket rum de vill äta i] 

Polly: Man vet redan var man ska äta, man ska äta i labbet eller köket.   

Intervjuare: Mm, är det bestämt så? 

Polly & Saga: Mmm 

Detta går att tolka som att barnen uppfattar restriktionerna av platserna som normalt och självklart. 

Hittills har vi visat på att det normala inflytandet i förskolan framförallt handlar om bestämmande över 
leken samt inflytande reglerat av pedagoger eller verksamhetens rutiner. Vi har även synliggjort att 
bestämmande över rutiner, regler samt i viss mån plats framställs som onormalt inflytande. Nedan 
följer ett resonemang om vilken inverkan språkets struktur kan ha på barns inflytande i förskolan. 

 

Språkets struktur 

En alternativ förklaring till varför leken genomgående uppmärksammas i det empiriska materialet kan 
vara att begreppet bestämma har en specifik innebörd i relation till barnen. Enligt ett poststrukturellt 
perspektiv får tecken sin innebörd genom att skilja sig från andra tecken och att det som de skiljer sig 
från skiftar i olika sammanhang eller diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17). Utifrån det 
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empiriska materialet tycks begreppet bestämma i relation till barnen få innebörden välja lek och/eller 
lekens innehåll vilket kan urskiljas i två empiriska exempel nedan: 

Intervjuare: Hur brukar ni göra när ni ska bestämma någonting? 

Jonas: Ehm vi brukar ehm tänka och så vi ska leka 

[…] 

Intervjuare: Hur brukar ni göra när ni ska bestämma nånting?  

Mohammed: vi brukar göra att, att att vi måste hoppa på ett ben och sen ska vi komma ihåg det är och 
sen öhh så att vi ska vi ska bestämma och säger hela världen ska spela fotboll! 

Eftersom sammanhanget påverkar teckens innebörd förändras begreppet bestämma när sammanhanget 
skiftar (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17). När barnen i intervjuerna talar om pedagogerna 
tycks begreppet bestämma snarare relateras till bestämmande över regler och rutiner i verksamheten.  

Enligt poststrukturell teori får språket sin struktur genom den faktiska användningen av språket 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17). Relaterat till intervjuerna kan det innebära att begreppet 
bestämma i förskolan övervägande används i relation till barnens lekar. Till exempel att pedagogerna 
kan ha bett barnen bestämma var de ska leka eller att barnen i lekarna talar om att bestämma lekens 
innehåll. När barnen sedan i intervjuerna talar om bestämmande i relation till deras lekar förstärks 
begreppets innebörd. På så sätt reproduceras och förstärks innebörden av begreppet bestämma i just 
detta sammanhang. 

Sammanfattningsvis visar analyserna att ett begrepps innebörd påverkas av dess sammanhang samt att 
olika sammanhang påverkar vilka handlingar som uppfattas som möjliga. Nedan följer en analys om 
hur maktprocesser kan påverka barns inflytande på förskolan. 

 

Maktprocesser 

Som tidigare nämnt producerar diskurser makt och Foucault (1993, ss. 7-9) förklarar att 
föreställningarna om det onormala ger diskurserna makt. I analysen ovan framgår det att det onormala 
inflytandet för barnen framförallt handlade om bestämmande över regler och rutiner. Diskursernas 
makt kan även relateras till Foucault (1993, ss. 8-9) som lyfter motsättningen mellan förnuft och 
vansinne.  

Foucault (1993, ss. 8-9) menade att diskurser för med sig föreställningar eller ”sanningar” med 
uppdelningar som berättigar en persons kunskap och förkastar en annans. Winther Jørgensen och 
Phillips (2000, s. 19) förklarar att Foucault benämner föreställningarna för kunskapsregimer. På 
förskolan där vi undersökte inflytandediskursen kan det finnas föreställningar som berättigar 
pedagogernas kunskap och förkastar barnens kunskap om regler och rutiner. På så sätt påverkar 
diskursen barnens uttalanden om det normala bestämmandet över regler och rutiner som pedagogerna 
har. Diskursens föreställningar om vilken kunskap som är den rätta kan därmed vara så stark att även 
barnen blir övertygade om att pedagogerna ”vet bäst” när det kommer till regler och rutiner. Att 
barnen ser pedagogernas kunskap om regler och rutiner som självklar eller normal blir synligt i 
utdraget nedan: 

Alex: Men vi men vi, dom [pedagogerna] bestämmer att vi inte får vara i hallen. Det förstås. 

Jonas: och men vi får bestämma vad vi får leka också 



 
 

27 

Uppdelningen om vilken kunskap som är den ”korrekta” kan även synliggöras i relation till leken. I 
det empiriska materialet uttrycker barnen att de är de själva som har den ”sanna” kunskapen om leken 
samt att pedagogernas kunskaper inte är korrekta. Detta blir synligt i utdraget nedan: 

Fatima: Det [leken] får alla bestämma helt själva. 

Sara: Ja 

Fatima: man får leka och.. 

Sara: I alla fall alla barnen. 

Fatima: Inte bara fröknarna. 

Sara: (skratt) Nää. 

Fatima: För då får inte vi ha roligt om dom hittar på en tråkig lek. 

Sara: (skrattar till) 

Eftersom barnen tycktes se pedagogernas inflytande i lek som en riskfaktor skulle det kunna tyda på 
att kunskapsregimen om lek på den undersökta förskolan innehåller en föreställning som förkastar 
pedagogernas kunskap om lek. Hur denna kunskapsregim påverkar pedagogerna blir dock inte synligt 
i det empiriska materialet. 

Eidevald (2009, s. 56) förklarar att flera diskurser alltid verkar samtidigt och kan påverka varandra 
vilket tyder på att ytterligare diskurser om inflytande kan utläsas från utdraget ovan. Det empiriska 
exemplet går att tolka som att barnen inte kan påverka en pedagoginledd lek vilket kan innebära att 
inflytandediskursen innehåller en ”regel” om att barnens inflytande över pedagogledda aktiviteter ska 
vara begränsad.  

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att det uppstått kunskapsregimer om både regler och rutiner 
samt lek på förskolan. Kunskapsregimerna om regler och rutiner medför att pedagogernas 
kunskapsuttalanden berättigas medan kunskapsregimen om lek medför att barnens kunskapsuttalanden 
berättigas. Genom både pedagogernas och barnens kunskapsuttalanden förstärks kunskapsregimerna 
vilket i sin tur ger kunskapen makt (jfr. Börjesson & Rehn 2009, ss. 46-47).  

Foucault (se Börjesson & Rehn 2009, ss. 46-47) förklarar att kunskapsregimer gör personer till 
kontrollerbara subjekt som internaliserat disciplinen. I intervjuerna uttryckte inget barn ett behov av att 
bestämma över regler vilket kan tyda på att kunskapsregimen om regler gjort barnen till kontrollerbara 
subjekt. Att kunskapsregimers makt, enligt Foucault (se Börjesson & Rehn 2009, ss. 46-47), inte är en 
makt som kan härledas till specifika personer gör det dessutom svårt för barnen att göra motstånd. 

Kunskapsregimen om rutiner tycks inte påverka barnen lika starkt som regimen om regler eftersom 
drygt hälften av barnen uttryckte en önskan om att få bestämma mer över rutiner. Ett barns uttalande 
kan även tolkas som att hen försökt att göra motstånd mot kunskapsregimens makt vilket blir synligt i 
exemplet nedan: 

Intervjuare: Tycker ni att barn, att ni, borde få bestämma mer i förskolan?  

Fatima och Sara: Jaa. 

Intervjuare: Vad skulle ni vilja bestämma över då? 

Fatima: Hmm.. 

Sara: Vad man fick äta för mat. Att man fick göra vad vi vilde  

Fatima: Och jag frågade om jag får äta mellanmål eller mat hos Linus (barn). Han går på myrorna 
längst bort. 
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Intervjuare: Du vill äta hos honom? 

Fatima: För han, han är inte glad. Kajsa (pedagog) säger alltid han inte är glad om du inte e med 
honom.  

Barnet uttryckte dock att hennes försök till motstånd inte lett till skillnad vilket tyder på att 
kunskapsregimen om rutiner har makt som gör att Fatimas uttalande inte uppfattas som legitim 
eftersom regimen medför att pedagogernas handlingar tolkas som de korrekta eller sanna. Den makt 
som kunskapsregimerna om regler och rutiner samt lek innehar kan förstärkas genom de 
kunskapsuttalanden läroplanen och andra styrdokument medför. På så sätt kan kunskapsregimer 
relateras till det Foucault (se Börjesson & Rehn 2009, s. 49) benämner som governmentality.  

Governmentality handlar om hur statsmakten skapar lämpliga medborgare vilket i relation till 
förskolan handlar om hur staten påverkar förskolans verksamhet på olika sätt (Börjesson & Rehn 
2009, s. 49). Till exempel genom de utbildningar pedagogerna har genomfört samt via läroplan och 
styrdokument. Utifrån den presenterade bakgrunden blir det synligt hur staten vill skapa en 
demokratisk och solidarisk medborgare genom förskolans verksamhet (jfr. Lpfö 18 2018, s. 5). 
Foucault (se Börjesson & Rehn 2009, s. 49) menade att genom governmentality har människan blint 
börjat acceptera olika kontrollmekanismer vilket i relation till det empiriska materialet blir synligt när 
barnen talar om pedagogernas bestämmande som något självklart och oföränderligt. 

Intervjuare: Får ni bestämma hela dagarna? 

Klas och Mohammed: Aåh.  

Mohammed: Kanske inte hela dagarna. 

[…] 

[Barnen får frågan om vem som ska bestämma i förskolan] 

Klas: Pedagogen. 

Intervjuare: ska pedagogerna få bestämma? 

Klas: Ah 

Mohammed: Mm 

Utdraget ovan kan tolkas som att barnen accepterat de kontrollmekanismer personalen använder för att 
styra barnen i den riktning som läroplanen avser. Sedermera kan barnen blivit så pass vana vid 
pedagogernas styrning att de inte kan/vill klara sig utan den.  

Trots att barnen gav uttryck för att pedagogerna bör ha en viss kontroll över förskolans verksamhet 
anser merparten av dem intervjuade att pedagogerna inte vet om deras intressen. På frågan ”tror ni att 
pedagogerna eller fröknarna vet om vad ni tycker om att göra?” svarade 56% av deltagarna att 
pedagogerna inte visste vad barnen tycker om att göra eller att deltagarna själva inte visste. Denna 
aspekt synliggörs i utdraget nedan:  

Intervjuare: Tror ni att  pedagogerna vet vad ni tycker om att göra allra mest? 

Polly: hmm, nä det vet dom inte. 

Saga: Jag vet inte. 

44% svarade att pedagogerna visste om vad barnen gillar att göra eller inte göra, vilket synliggörs 
genom kommentaren ”Ja dom vet ju att vi inte gillar att spela fotboll.”. Att merparten av barnen ansåg 
att pedagogerna inte visste om vad de tyckte om att göra kan också förklaras med hjälp av begreppet 
kunskapsregim. Det kan finnas en diskurs som gjort anspråk på sanningen, och att sanningen för 
barnen blir att pedagoger har bristande koll på barnens intressen.  
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Sammanfattning 

Studiens resultat och analys visar att barnen får bestämma över sina lekar, att de kan ta beslut om var 
de ska leka utifrån förbestämda rum samt att de får bestämma tillsammans med pedagoger vid 
måltidssituationer. Resultatet visar att det normala inflytandet framförallt handlar om bestämmande 
över leksituationer och i viss mån inflytande över måltidssituationer villkorat av pedagogerna. Vidare 
synliggjordes att det onormala inflytandet handlar om bestämmande över regler samt verksamhetens 
rutiner. Resultatet visar även att språkets struktur påverkar innebörden i begreppet bestämma vilket i 
sin tur påverkar hur barnen uppfattar sitt bestämmande i förskolan. Avslutningsvis visar resultatet en 
kunskapsregim om lek som berättigar barnens kunskap samt två kunskapsregimer om regler respektive 
rutiner som berättigar pedagogernas kunskap. Vidare synliggörs att governmentality påverkar vad 
barnen uppfattar som möjligt att få inflytande över. 

Nedan följer en diskussion om studiens presenterade resultat i förhållande till tidigare forskning och 
förskolans uppdrag.  

Diskussion  
Denna studie har för avsikt att undersöka hur barn i femårsåldern uppfattar sitt inflytande och 
bestämmande i en förskolas verksamhet samt utreda vad som kan påverka barnens uppfattningar. För 
att svara på studiens syfte formulerades följande tre frågeställningar: (1) Vad och vid vilka situationer 
får barnen vara med och bestämma, (2) vilka maktprocesser kan påverka barnens uppfattningar av 
inflytande samt (3) vilket inflytande framställs som normalt respektive onormalt? Nedan följer en 
jämförelse mellan denna studiens resultat och de studier som presenterats i tidigare forskning. 

Vad,	när	och	vid	vilka	situationer	får	barnen	vara	med	och	bestämma?	
Resultatet visar att barnen på den undersökta förskolan framförallt får bestämma över innehållet i sina 
lekar, ta beslut om var de ska leka utifrån förbestämda rum samt att barnen delvis får bestämma 
tillsammans med pedagoger i vissa rutinsituationer. Resultatet visade även att barnen inte fick 
bestämma över verksamhetens regler och de flesta rutiner. Detta resultat går i linje med Sheridan och 
Pramling Samuelssons (2001, s. 188) studie som visar att barnen primärt får bestämma över sina lekar 
samt att barnen sällan fick inflytande över organisation och rutiner. Resultatet i vår studie kan även 
kopplas till Emilsons (2005, s. 33) studie som visar att barns inflytande begränsas vid situationer med 
stark inramning, att barns inflytande möjliggörs vid situationer där barnen får göra val utifrån 
presenterade alternativ samt att barnen får störst inflytande vid situationer där läraren försöker närma 
sig barnens perspektiv och följer deras initiativ. I relation till vår studie kan det handla om att 
situationerna som barnen anser att de får bestämma över präglas av pedagoger som närmar sig barnens 
perspektiv vilket innebär att barnen får stort inflytande. Samtidigt kan de aspekter barnen inte fick 
bestämma över tolkas som situationer med stark inramning vilket leder till att barnens inflytande 
begränsades.  

Att barnens inflytande förändrades baserat på situationen kan även relateras till pedagogens roll och de 
demokratiska aspekter som Einarsdottir (2014, s. 693) lyfte i sin studie. Einarsdottir (2014, s. 693) 
förklarar att barnen å ena sidan anser att pedagogerna bestämmer, vilket tyder på att barnens inflytande 
är begränsat, och å andra sidan visar barnen bild av pedagogerna som stöttande, vilket innebär att 
barnen får större möjligheter till att ta initiativ. Vår studie visade att alla barnen ansåg att pedagogerna 
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bestämmer över det mesta i förskolan, samtidigt som det synliggörs en bild av att pedagogerna skapar 
ramar för barns beslutsfattande, så som listor för att hämta matvagnen, vilket leder till att barnen får 
större inflytande i förskolan. Einarsdottirs (2014, s. 693) förklaring till de motsättande bilderna av 
pedagogen är att till exempel tid på dagen påverkar. I förhållande till vår studie kan det handla om att 
de situationer som barnen ansåg de fick bestämma mest i kan relateras till tider som saknar fast rutin, 
så som fri lek under förmiddagen, medan situationerna som begränsades påverkades av tiden på dagen, 
till exempel byggrummets avstängning inför stängningen på förskolan.  

Som nämnt i tidigare forskning visar Qvarsells (2011, s. 66) studie att barn tycks förstå att deras ålder 
hänger samman med deras rätt att bestämma. Vår studie har emellertid inte antytt till detta. En 
förklaring till det kan vara att inflytandediskursen på förskolan vi undersökte innehåller andra ”regler” 
än den diskurs som rådde på förskolan där Qvarsell (2011) genomförde sin studie. Samtidigt är 
underlaget i vår studie relativt tunt och homogent eftersom empirin enbart innefattade de äldsta barnen 
på en förskola vilket innebär att resultatet skulle kunna bli annorlunda i en mer omfattande studie.  

Ytterligare en aspekt som vår studie inte visade är det Ribaeus (2014, s. 152) lyfter om att barns 
inflytande villkoras genom kriterier så som att kunna samarbeta eller lyssna på andra. I vår studie 
synliggjordes inte att barnens inflytande över verksamheten var villkorat av liknande aspekter, dock 
synliggjordes att barns möjlighet att välja plats villkorades av kriterier så som att städa efter sig. En 
anledning till varför vårt resultat inte visade på aspekter liknande de Ribaeus (2014, s. 152) lyfter upp 
kan vara att diskursen på förskolan vi undersökte styr vad barnen uppfattar som normalt eller 
onormalt. Det kan hända att barnens inflytande på vår undersökta förskola också villkorades av 
kriterier men att dessa för barnen uppfattades som så självklara att de inte behövde nämnas.  

Vilka	maktprocesser	kan	påverka	barnens	uppfattning	av	inflytande?	
Resultatet i denna studie visar på att det finns kunskapsregimer i relation till regler och rutin samt lek 
på den undersökta förskolan. Kunskapsregimerna om regler och rutiner tycktes berättiga pedagogernas 
kunskapsuttalanden och samtidigt avslå barnens uttalanden som bristfälliga. Kunskapsregimen om 
leken tycktes däremot göra motsatsen, legitimera barnens kunskapsuttalanden och ge en bild av 
pedagogernas uttalanden som bristfälliga. 

I resultatet av vår studie synliggörs hur kunskapsregimer kan påverka barns inflytande på förskolan, 
genom att vissa kunskapsuttalanden legitimeras och andra förkastas. Vårt resultat visar att barnen på 
förskolan har begränsat inflytande över rutiner samt regler och detta förklarades genom att en 
kunskapsregim om regler och rutiner ger sanningsstatus till pedagogers kunskapsuttalanden och 
förkastar barnens. Att pedagogers kunskapsuttalanden får sanningsstatus i förskolan kan även kopplas 
till Ribaeus (2014, s. 154) som visar att barns inflytande villkoras av pedagogers barnsyn. Som nämnt 
i bakgrunden dominerade länge en syn på barn som inte ännu vuxna vilket medförde tanken om att 
barnens åsikter inte var relevanta att ta till vara på. Denna barnsyn påverkar fortfarande förskolan och 
vuxna personer är i allmänhet ovana att ge barn en röst och ta deras uppfattningar på allvar (Arnér 
2009, s. 13). Barnsynen innefattar även föreställningar om att leken är något som mer eller mindre 
tillhör barnen medan regler och rutiner är något som vuxna ska använda för att skydda barn och lära 
dem rätt och fel (jfr. Ribaeus 2014, ss. 50, 155). Den länge dominerande barnsynen kan därmed dels 
ha bidragit till att berättiga pedagogernas kunskap om regler och rutiner och dels berättigat barnens 
kunskap om lek. 

Vårt resultat visar även att kunskapsregimerna tycks påverka barns inflytande genom att de 
kontrollerar vad som kan sägas eller göras i olika situationer. En liknande tankegång finns i Emilsons 
(2007, s. 33) studie som visar på att den lärarkontroll som begränsar barns inflytande mest är den som 
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kontrollerar vad och hur någonting kommuniceras. Detta kan tyda på att de diskurser som till stor del 
begränsar barns kommunikation kan vara de som begränsar deras inflytande mest.  

I resultatet synliggjordes det att governmentality kan påverka barns inflytande på förskolan. Ingen av 
de studier vi presenterat i tidigare forskning lyfter governmentality som begrepp men i studierna av 
Ribaeus (2014, s. 21) och Qvarsell (2011, s. 65) går det att utläsa en indirekt, statlig påverkan på barns 
inflytande genom formuleringarna i läroplan och barnkonventionen. En tolkning av vårt resultat kan 
vara att det råder ett samband mellan governmentality och kunskapsregimer på förskolan. Vår studie 
visade på kunskapsregimer om lek, rutiner samt regler påverkar vems kunskapsuttalanden som 
berättigas. Lpfö 18 (2018, ss. 7-8) innehåller en formulering om att leken ska ha en central plats i 
utbildningen samt att det för barnen är leken i sig som är viktig. På så sätt kan läroplanen förstärka 
föreställningen om att det är barnens kunskap om lek som är den ”sanna” och eftersom pedagoger 
förväntas arbeta utifrån läroplanen arbetar de då indirekt med att berättiga kunskapsregimens makt. 
Lpfö 18 (2018, ss. 7-8) innehåller även formuleringar som kan förstärka de kunskapsregimer vi fann 
om rutiner och regler som berättigar pedagogernas kunskap, till exempel att förskolan ska erbjuda en 
väl avvägd dagsrytm med plats för vila och aktiviteter. På så sätt tyder detta på att governmentality 
medverkar i reproduktionen av kunskapsregimer på förskolan. 

Ett oväntat resultat som framkom i studien var hur begreppet bestämma tycktes förändra innebörd 
beroende av vilket sammanhang begreppet användes i. I relation till barnens egna bestämmande 
kopplade de bestämma till den fria leken medan de i relation till pedagogerna kopplade bestämma till 
rutiner och regler. Detta resultat går i linje med Sheridan och Pramling Samuelssons (2001, s. 180) 
studie som visar att barnens uppfattning av begreppet bestämma har flera aspekter. Dock visar deras 
studie att aspekterna handlar om att göra vad man vill, att tillåta eller förbjuda samt att utöva makt 
vilket är kopplingar vi inte har gjort i vår studie. Att begreppet bestämma i vår studie tycks få olika 
innebörd i olika sammanhang kan vara en relation mellan språkstrukturer och kunskapsregimer. När 
pedagogerna använder begreppet bestämma i relation till en aktivitet där deras kunskap uppfattas som 
sanning kan begreppets innebörd förändras för att passa syftet med situationen. Till exempel om 
pedagogerna använder bestämma i relation till regler kan definitionen bli att bestämma är något som 
hör till pedagogerna, eftersom pedagogernas kunskap om regler berättigas av kunskapsregimen. 
Kopplingen mellan kunskapsregimer och begreppsstrukturer tyder på att pedagoger kan påverka 
barnens uppfattning av bestämmande genom användning av begreppet bestämma i kombination till en 
aktivitet som anses tillhöra barnen eller pedagogerna.  

Vilket	inflytande	framställs	som	normalt	respektive	onormalt?	
Vårt resultat visade att diskursen om barns inflytande innehåller föreställningar om vad som är normalt 
respektive onormalt bestämmande för barn. Det normala bestämmandet för barnen handlar framförallt 
om bestämmande över leken och det onormala bestämmandet handlar om bestämmande över regler 
och verksamhetens rutiner. Detta resultat kan kopplas till Qvarsells (2011, s. 66) studie som visar att 
barns bestämmande i förskolan oftast handlar om saker som inte är viktiga i ”det stora hela”, det vill 
säga att barnens inflytande inte påverkar organisationen i någon större utsträckning. Att barn får 
bestämma över sin lek är en aspekt som inte behöver påverka förskolans organisation och struktur 
samtidigt som bestämmande över regler och rutiner är något som kan påverka ”det stora hela”. På så 
sätt kan de vanor och värderingar om barns inflytande i förskolan som låg till grund för resultatet i 
Qvarsells (2011, s. 66) studie även tänkas existera på förskolan där vi genomförde våra intervjuer och 
därmed bidra till vad inflytandediskursen framställer som normalt respektive onormalt inflytande i 
förskolan.  
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Föreställningen om det normala inflytandet för barnen kan även kopplas till Ribaeus (2014, s. 154) 
studie som visar på en konflikt mellan å ena sidan barns rätt till inflytande och å andra sidan barns 
behov av skydd och omsorg. Denna konflikt kan påverka vilket inflytande som uppfattas som normalt 
respektive onormalt eftersom rutiner och regler ofta framställs som nödvändigt för barns behov av 
omsorg och skydd samtidigt som leken ofta framställs som viktigt för barns uppväxt och utveckling 
(jfr. Johannesen & Sandvik 2009, ss. 26-27). Dessa föreställningar, i relation till konflikten Ribaeus 
(2014, s. 154) lyfter, visar att barnens rätt till inflytande framförallt ska handla om leken samtidigt som 
barnens behov av omsorg och skydd berättigar att barns inflytande över rutiner och regler är begränsat. 
Detta förstärker i sin tur vad som uppfattas som normalt respektive onormalt inflytande för barnen i 
förskolan.  

En intressant aspekt i vår studie är att även om bestämmande över leken tycktes uppfattas som det 
normala så var det inte ett bestämmande som uttrycktes som självklart. Barnen uttryckte upprepade 
gånger att leken var någonting de fick bestämma över samt att de ville fortsätta få bestämma över 
leken. Resultatet visar därmed att barnen ser leken som viktig vilket tyder på att barnen ansåg att de 
har relativt stort inflytande över sådant de fann relevant. Detta resultat skulle kunna gå emot Ribaeus 
(2014, ss. 31, 164) studie som visade att pedagoger anser att barns inflytande i förskolans verksamhet 
överlag är begränsat. En slutsats utifrån detta är att barns upplevelser kan skilja sig markant från 
vuxnas upplevelser vilket förstärks av Nicholsons et. al. (2015, ss. 1581-1582) studie om lek som visar 
att barnens perspektiv på deras lek var helt annorlunda mot dem vuxnas perspektiv. 
Sammanfattningsvis visar detta på vikten av att vuxna tar in barns perspektiv i diskussioner om 
förskolans verksamhet samt i forskning som berör barn för att få en mer utförlig bild av aspekten som 
diskuteras.  

Att resultatet visade att barnens bestämmande framförallt relateras till deras lek kan även förklaras 
utifrån diskursers påverkan. Studiens resultat tyder på att inflytandediskursens struktur är så stark att 
den tycks dölja möjligheten att kunna bestämma över andra saker än lek för barnen. En slutsats utifrån 
detta är att demokratiutbildning som syftar till att enbart ge barn inflytande över sådant barnen 
uttrycker som viktigt kan liknas vid det Emilsson (2007, s. 30) kallar ”sham democracy”, eftersom 
barnen inte ges möjlighet att inse vad de skulle kunna få inflytande över.  

Uppfattningen om att barnen ser leken som viktig kan även förklaras genom Sheridan och Pramling 
Samuelssons (2001, s. 178) studie som visar att en indikator på hög kvalitet i förskolan är att barn kan 
leka fritt. Utifrån vår studies teoretiska perspektiv är begreppet kvalitet problematiskt eftersom det 
grundar sig i tanken om att det finns en ”sann” eller ”äkta” hög kvalitet. Dock kan vi anta att det finns 
en diskurs om hög kvalitet som har gjort anspråk på sanningen, där sanningen blir att meningen med 
barns liv är leken. Att fri lek är en indikator på hög kvalitet är därmed enligt vår teoretiska 
utgångspunkt enbart en diskursiv föreställning som i sin tur kan påverka att barn ser fri lek som 
någonting viktigt att bestämma över.  

Sheridan och Pramling Samuelssons (2001, s. 178) studie visar även en koppling mellan förskolans 
kvalitet och barnens uppfattningar om pedagogerna. Deras studie visar att närmare hälften av 
deltagarna från förskolorna med låg kvalitet inte trodde att pedagogerna visste vad de gillar att göra. 
Liknande resultat framkom i vår studie som visar att över hälften av de deltagande barnen inte trodde 
att pedagogerna visste vad barnens intressen var. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001, s. 178) 
förklarar detta med hjälp av förskolans kvalitet och lyfter att ytterligare en förklaring är att det är svårt 
att sätta sig in i andras tankesätt och att det kräver en väl utvecklad ”theory of mind”. Resultatet av vår 
studie skulle kunna förklaras med att barnens theory of mind inte var tillräckligt utvecklad för att de 
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skulle kunna sätta sig in i pedagogernas perspektiv. Ytterligare en förklaring kan vara att diskurserna 
på förskolan påverkar vad barnen uppfattar som möjligt hos pedagogerna.  

Slutsatser 
 Syftet med denna studie var att undersöka hur barn i femårsåldern uppfattar sitt inflytande och 
bestämmande i en förskolas verksamhet samt att utreda vad som kan påverka barnens uppfattningar. 
Utifrån studiens resultat och diskussion i relation till studiens syfte och frågeställningar kan följande 
slutsatser dras:  

(1) Barnen som deltog i studien får bestämma över innehållet i sina egna lekar på förskolan, ta beslut 
om var de ska leka utifrån förbestämda rum samt i viss mån bestämma tillsammans med pedagoger vid 
måltidssituationer. Resultatet tyder på att barnen vill fortsätta bestämma över sina lekar samt 
bestämma mer över verksamhetens rutiner så som ute-och innevistelse samt måltidsrutiner.  

(2) I resultatet synliggjordes en diskurs om barns inflytande på förskolan som medför föreställningar 
om att barns normala inflytande handlar om bestämmande över leken samt att barns onormala 
inflytande handlar om bestämmande över regler och rutiner. Inflytandediskursen tycks även påverka 
vad barnen uppfattar som möjligt att få inflytande över samt vad barnen ska vilja ha inflytande över.  

(3) Barnens uppfattningar om inflytande och bestämmande tycks påverkas av kunskapsregimer som 
berättigar pedagogernas kunskap och förkastar barnens. En slutsats är att kunskapsregimer förstärker 
idéer om att regler och strukturer är nödvändiga för barnens säkerhet och omsorg på förskolan. Detta 
berättigar pedagogernas kunskap om och kontroll över regler och rutiner vilket förstärker 
föreställningar om att barn inte bör ha inflytande över regler och strukturer. Vår studie visade även på 
att governmentality medverkar till reproducerandet av kunskapsregimer, genom formuleringar och 
innehåll i styrdokument och läroplaner. En slutsats av detta är att staten genom governmentality 
påverkar barnens uppfattningar av inflytande, i syftet att göra barnen till goda medborgare. 

(4) Ett oväntat resultat i studien var att innebörden i begreppet bestämma tycktes påverka barnens 
uppfattningar av bestämmande och inflytande. En slutsats baserat på detta är att barns inflytande i 
förskolan kan begränsas eller möjliggöras beroende av teckens innebörd samt att kunskapsregimer 
påverkar innebörden av begreppet bestämma. 

Sammanfattningsvis tyder studien på att barns inflytande påverkas av maktprocesser genom diskurser, 
kunskapsregimer och governmentality. Nedan följer en diskussion om vår studies betydelse för 
praktiken och professionen. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Lpfö18 (2018, ss. 5, 16) fastställer att förskolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund där 
barn ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sina åsikter samt får ett reellt inflytande över 
innehåll och arbetssätt. Den demokratiska utbildningen och barns inflytande i verksamheten är därmed 
två viktiga aspekter i förskolans arbetssätt. I inledningen ställde vi frågan "Är barnens inflytande på 
förskolan begränsat?". Eftersom studiens resultat visar att barnen har relativt stort inflytande över det 
som barnen finner viktigt skulle ett enkelt svar på frågan vara: nej, barnen anser inte att deras 
inflytande är begränsat, eftersom barnens inflytande över leken inte uttrycktes som begränsat samt att 
barnen ville fortsätta ha det inflytandet. En fråga som då kan uppstå är varför uttrycker inte barnen en 
vilja att få bestämma över andra saker? Denna studie har visat att diskurser påverkar vad barnen ser 
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som tillgängligt och möjligt på förskolan. Barnen kan därmed uppfatta det som att deras inflytande 
inte är begränsat medan en person som påverkas av andra diskurser än barnet uppfattar barnens 
inflytande som begränsat. En tanke blir därmed att det inte finns någon ”sann kunskap” om barns 
inflytande i förskolan eftersom våra uppfattningar styrs av diskursiva maktprocesser. Studien visar att 
inflytandediskursen påverkar vad barnen ser som möjligt att få inflytande över och i diskussionen 
relateras detta till förskolans demokratiska uppdrag och det Emilsson (2007, s. 30) kallar ”sham 
democracy”. Om diskurser påverkar vad barn uppfattar som möjligt och en förskolas utbildning syftar 
till att enbart ge barn inflytande över sådant barnen uttrycker som viktigt, är det då demokrati på 
riktigt? Genom att pedagoger lyssnar till barns perspektiv och låter barnens intressen påverka 
verksamheten samtidigt som pedagogerna ständigt reflekterar över vad som kan påverka barnens 
uppfattningar kan barnens perspektiv på vilket inflytande är möjligt vidgas. Precis som nämnt i 
inledningen handlar inte inflytande om att låta barn göra vad de vill utan snarare att mötet mellan barn 
och pedagog ska spegla ett ömsesidigt samspel med respekt. Sammanfattningsvis innebär det att när 
barnens röster får påverka förskolans verksamhet och pedagogerna stöttar barnen i att utmana 
diskursiva regler kan barnen få möjlighet att uppleva demokrati på riktigt. En slutsats utifrån detta, i 
relation till förskolans demokratiska uppdrag, är att eftersom ingen persons verklighetsuppfattning är 
mer verklig än någon annans behövs både barnens och pedagogernas perspektiv för att genomföra 
förskolans demokratiska uppdrag. När barn får möjlighet till inflytande leder det dessutom till 
demokratisk delaktighet vilket Ribaeus (2014, s. 21) förklarar som ”[…] att individen, enskilt eller 
tillsammans med andra, utövar ett motstånd mot olika typer av maktutövning som sker i samhället”. 
Det går därför att anta att om barnen kan få inflytande över förskolans verksamhet kan de utmana 
rådande maktstrukturer för att förbättra sin egen eller andras livssituationer.  

Eftersom vår studie tyder på att det behövs perspektiv från alla parter som påverkas av en aspekt visar 
det även på vikten av att inkludera barns perspektiv i forskning som berör barn. Nicholson et al. (2015, 
s. 1571) beskriver på ett givande sätt vilken effekt barns perspektiv kan ha:  

By including children’s voices that represent their own subjective experiences and ideas about play, 
we recognise their right to participate in the production of knowledge, discourses and ‘truths’ about 
their lives. This acts to increase our respect for children’s human rights as engaged stakeholders and 
interrupts the inequitable process of solely representing their experiences through adult discourse. 

Sammanfattningsvis visar vår studie att när vuxna möter barn med respekt och lyssnar till barns 
perspektiv så får barnen demokratisk delaktighet och möjlighet att själva delta i reproducerandet av 
diskurser och kunskap om barn och barndom.  

Vidare forskning 
Eftersom denna studie genomfördes under kort tid med relativt tunt material skulle det vara intressant 
med en mer omfattande studie med samma metodik för att se om resultaten skulle bli densamma eller 
annorlunda. Det skulle även vara intressant med en jämförande studie om barns och pedagogers 
uppfattningar om barns inflytande för tydligare fokusera på om deras upplevelser skiljer sig åt eller är 
liknande. Under tiden vi genomförde vår analys fann vi även att flera andra diskurser tycks påverka 
diskursen om barns inflytande, så som en diskurs om lek samt diskurser om kön och pedagoger. Vi 
hade inte möjlighet att ta in dessa i resultatet och det skulle därför vara intressant med en studie som 
undersöker hur olika diskurser kan påverka varandra och sedan barnen i förskolan. Det skulle även 
vara intressant att genomföra en studie med ett annat teoretiskt perspektiv för att se vilka aspekter som 
kan påverka barns inflytande synliggörs då. 
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Bilagor  
Bilaga 1 – Intervjuguide 
  
Intro: 

Hej! Vi heter Moa och Anna. Vi går i skolan för att lära oss att bli förskollärare och vill därför prata 

med er, eftersom ni är på förskolan så mycket så är ni ju typ experter på förskolan. Så vi vill att ni lär 

oss lite om hur det fungerar på förskolan. Vi håller på att skriva en lång text, nästan som en bok, för 

vuxna om vad barn tycker och tänker om att få bestämma saker i förskolan. Så att vuxna kan bli bättre 

på att låta er bestämma över sånt ni vill.  

Därför skulle vi vilja fråga er lite saker om att bestämma i förskolan. Vill ni det?  

Om ni inte vill svara på nån fråga så behöver ni inte det. Vi kommer inte använda era namn i texten vi 

skriver så ingen kommer veta att det är er vi har pratat med.  

 

OM NEJ: Okej, det är inga problem. Vi frågar om någon annan vill vara med.  

 

OM JA: Vad roligt! Är det okej om vi stänger dörren? Så inte några andra kommer och stör oss. 

(Börja spela in) Nu startar jag så vi kan spela in vårt samtal, är det okej för er? Vi vill spela in så vi 

kan komma ihåg allt vi pratar om och det är bara jag och Anna som kommer lyssna på inspelningen. 

Man hör bara röster på inspelningen så det är inte som när man filmar. 

 

OM NEJ: Stäng av inspelningen. Är det okej om Anna skriver ner det ni säger? 

 

OM JA: Jag kommer ställa er lite frågor och Anna kommer mest lyssna och skriva ner lite tankar och 

saker vi pratar om på pappret. Men hon kanske också ställer någon fråga om hon blir nyfiken på något 

ni sagt. Om ni tycker det blir tråkigt eller så kan ni bara gå härifrån, det är okej. Ni bestämmer själva 

om ni vill vara med eller inte. Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna, vi vill bara veta vad ni 

tycker. 

 
 
Frågor: 
 

1. Först skulle jag behöver er hjälp för att få reda på en sak. Vad skulle ni vilja göra på 

förskolan om ni fick bestämma helt själva?  

(Ev. följdfrågor) 

2. Tror ni att pedagogerna vet vad ni tycker om att göra? 

(Ev. följdfrågor) 
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3. Vem bestämmer i förskolan? 

(Ev. följdfrågor) 

4. Hur brukar ni göra när ni ska bestämma nåt? 

(Ev. följdfrågor) 

5. Vad får ni bestämma över själva i förskolan? 

(Ev. följdfrågor) 

6. Vad får ni bestämma över tillsammans med pedagogerna? 

(Ev. följdfrågor) 

7. Vad tycker ni om att barnen får vara med och bestämma i förskolan?  

(Ev. följdfrågor: Borde ni få bestämma mer eller mindre? Vad skulle ni vilja bestämma 

mer/mindre över?) 

 
Avslut: 
Nu är vi klara med frågorna. Vill ni säga nåt mer innan vi avslutar? 
 
(Avsluta ljudupptagning.) 
 
Tack så jättemycket för att ni ville hjälpa oss att förstå hur det är att gå på förskolan! 
 
Efter intervjun: 
• Skriv ner tankar och reflektioner om intervjun 
• Transkribera ljudupptagningen 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär  
Stad den 29 mars 2019 

 
Hej Vårdnadshavare på XXX Förskola! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om hur barn uppfattar sina 
rättigheter samt sitt inflytande i förskolans verksamhet. Syftet med vår studie är att skapa oss en bild av hur barn 
pratar om bestämmande i förskolan. Vi är inte intresserade av hur verksamheten fungerar utan bara av vad 
barnen tycker och tänker. 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	vi	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	förskolan	under	tiden	15/4	
–	18/4	samt	eventuellt	23/4	-	24/4.	Vid	dessa	tillfällen	vill	vi	intervjua	barnen	i	mindre	grupper	med	hjälp	
av	anteckningar	samt	ljudupptagningar.	
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	dataskyddsförordningen	(GDPR)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	konfidentialitet	gäller.	Allt	
insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	
kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	
analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	för	ert	barns	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	
frivillig	och	kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.	Om	
ni	accepterar	kommer	barnen	också	att	bli	informerade	om	arbetet	och	får	möjlighet	att	besluta	om	sitt	
eget	deltagande.	En	förutsättning	för	barnens	medverkan	är	att	ni	samtycker	till	studien.	Om	ni	tackar	ja	
till	medverkan,	men	barnen	säger	nej	så	kommer	barnens	beslut	att	respekteras.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
 

Vänliga	hälsningar	Moa	&	Anna	
 
Moa	Berg/Anna	Milestad	
Tel.nr	XXX	
Mailadress	:	XXX	
	
	
Handledarens	namn:	XXX	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	xxx			
Mailadress:	XXX	
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan den 15 
april 2019. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

 
 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
Barnets namn 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares 
namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………………… 
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