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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns inflytande 

kring projektarbeten i förskolan. Studien är gjort ur ett poststrukturellt perspektiv och för att få svar på 

mitt syfte och mina frågeställningar har intervjuer med sex förskollärare ägt rum där intervjufrågorna 

var konstruerade utifrån frågeställningarna. Resultatet har visat att de i projekten utgår ifrån barnens 

intressen och vad de är intresserade av att undersöka och hur de vill undersöka det. Pedagogerna är 

med och utmanar barnen men de bestämmer inte själva innehållet. Pedagogerna använder sig att 

utvärderingar för att se så att alla barnen kommer till tals och får vara med och bestämma. Resultatet 

har också visat att pedagogerna inte besitter makten att själva bestämma vad som ska göras utan 

makten är rörlig bland barnen och det är de som bestämmer. Det har framgått att det är lättare att 

arbeta med inflytande med de äldre barnen men pedagogerna intar ett barn perspektiv och utgår från 

vad barnens tankar och funderingar är och de positionerar sig olika beroende på om de arbetar med ett 

äldre eller yngre barn. De försöker hitta hur just det barnet uttrycker inflytande och tar hänsyn till det i 

sitt arbete med barns inflytande. 

Nyckelord 

Inflytande, förskola, barns inflytande, projektarbeten



 

 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 3 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 6 

Metod ...................................................................................................... 9 

Val av metod ..................................................................................................... 9 

Urval och avgränsningar .....................................................................................10 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial .................................................10 

Genomförande ..................................................................................................11 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................11 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................12 

Studiens kvalitet ...............................................................................................13 

Resultat och analys ............................................................................... 13 

Resultat ...........................................................................................................13 

Inflytande är att få vara med och bestämma ......................................................13 

Barnen med verbalt språk har mer inflytande ....................................................15 

Kan barnen få för mycket inflytande? ................................................................16 

Mer inflytande i en reggio emilia inspirerad förskola ............................................16 

Analys ..............................................................................................................17 

Hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om barns inflytande kring projekten i 

förskolan? Hur ges/får/tar de inflytande? ...........................................................17 

Vilka didaktiska metoder pedagoger använder sig av för att ge barn inflytande kring 
projekten? .....................................................................................................19 

Diskussion ............................................................................................. 21 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................22 

Slutsatser .........................................................................................................23 

Vidare forskning ................................................................................................24 

Referenser............................................................................................. 25 

Bilagor ................................................................................................... 27 



1 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka alla de sex förskollärarna som deltagit i studien. Tack för att ni har delat 

med er av er tid och era erfarenheter för att hjälpa mig skriva denna uppsats. Jag vill även rikta ett stort 

tack till min handledare, Anna Palmer som hjälpt mig med denna studie, som har bidragit med goda 

råd och värdefulla tips under denna process.  
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Inledning 

Många gånger när jag har kommit ut på den verksamhetsförlagda utbildningen
1
, redo för vilka 

uppgifter som nu har givits av skolan, har jag berättat om dessa för mina handledare som tilldelat mig 

en lämplig grupp barn. Som svar har jag nästan varje gång fått ”använd de här barnen. De pratar 

mycket och brukar kunna ta plats”. Varje gång har det varit tänkt som ett hjälpmedel för mig, för vad 

skulle jag kunna få ut av ett barn som inte pratar? Hur ska jag kunna utföra mina uppgifter om barnen 

som deltar inte tycker om att ta plats?  

Förskolans läroplan, (Lpfö 98/2010, s. 12) har ett helt stycke kring barns inflytande. I detta stycke 

framgår att grunden för att barn ska förstå vad demokrati är läggs i förskolan. Deras sociala utveckling 

förutsätter att de efter sin egen förmåga får ta eget ansvar för sina handlingar och för miljön i 

förskolan. Barnens egna behov och intressen bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten. Ett av förskolans mål är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 

former av samarbeta och beslutsfattande.” Det står även att de ska få möjlighet att vara med och 

påverka sin situation och ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Det är 

förskollärarens ansvar att alla barn ska få ett reellt inflytande på förskolans arbetssätt och 

verksamhetens innehåll (Lpfö 98/2010, s. 12). 

Det finns också en särskild skrift som heter barnkonventionen som verkar för barnens rättigheter. 

Barnkonventionen är ingen svensk lag, men Sverige är ett av de 195 länderna som skrivit under och 

förbundit sig att följa dess regler. På barnkonventionens hemsida kan man läsa att ”Barnkonventionen 

är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte 

föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.” (Unicef 2009) Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla 

är för barns rättigheter. Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer som alltid 

ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Den fjärde principen lyder ”Alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad.” (Unicef 2009) 

Jag har valt att fokusera på barns inflytande i projektarbeten på förskolan för det är enligt mig en 

viktig fråga. Att barnen ska få vara med och bestämma och tycka till, är viktigt. Som nämnt har jag 

märkt när jag varit ute på praktik att inflytande ser helt olika ut beroende på vart man är, och beroende 

på vad man gör. Om det överhuvudtaget ens förekommer att barnen har något inflytande. På en del 

ställen jag har varit på förekommer det att några barn har inflytande, medan andra inte har det. Oftast 

är det de som mina handledare rekommenderade som har inflytande. De som pratar mycket och som 

tycker om att ta plats. Dessa barn har, vad jag sett, oftast större inflytande än de som är lite blyga och 

håller sig lite i bakgrunden. Med tanke på vad läroplanen och barnkonventionen säger om barns rätt 

till inflytande är det ett problem när inflytande inte existerar. På grund av att det är så pass viktigt och 

att det står i läroplanen vill jag undersöka hur inflytandet ser ut på förskolorna. I läroplanen står det att  

 

                                                      
1 Inom förskollärarutbildningen har man varje termin verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där man är ute 

på förskolor och arbetar och gör uppgifter i ett antal veckor.  
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”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” (Lpfö 98/2010, s.12) 

Det finns redan nu en hel del forskning kring barns inflytande i förskolan. Anette Emilsson (2007), 

Birgitta Qvarsell (2011) och Elisabeth Arnér (2006) är bara några av dem som skrivit om detta ämne. 

De tar upp till exempel att inflytande är en mänsklig rättighet, något som finns med i 

barnkonventionen. Alla har rätt till inflytande och att bli sedda, hörda och respekterade. Även 

forskning på just projektarbeten i förskolan har gjorts. Detta utvecklar jag längre fram i uppsatsen  

Eftersom jag är intresserad av att se hur förskollärarna uttrycker sig om inflytande, hur det ges och tas 

och hur det skiljer sig hur man arbetar med inflytande har jag valt att analysera mina data med hjälp av 

poststrukturell teori. Denna teoretiska inriktning fokuserar på makt och positioneringar vilket fungerar 

bra ihop med mitt syfte och mina frågor. Jag har valt att främst vända mig till Michel Foucaults 

beskrivning av makt som rörligt och diskursivt för att beskriva hur den inte endast utövas eller 

produceras av ”härskare” eller de som allmänt sett innehar maktpositioner i samhället (förskollärarna i 

det här fallet) (Dahlberg et al. 2013, s. 45). Jag har även valt att analysera mina data utifrån vad 

filosofen John Wall (2010) benämner som childism och hans frågor om varför barnen får mindre 

mänskliga rättigheter än vuxna och trycker på att det behövs ett nytt tänkande kring barndomen.  

I den här uppsatsen undersöker jag hur förskollärare uttrycker sig om inflytande samt om det finns det 

utrymme för alla barn att ha inflytande. Jag undersöker vilka didaktiska metoder förskollärare säger 

sig använda sig av för att ge barn inflytande i projektarbeten i förskolan. För att få svar på mina 

frågeställningar har jag gjort intervjuer med förskollärare. Genom det hoppas jag kunna bidra med ett 

par exempel på hur pedagoger kan arbeta för att ge barnen inflytande.  

Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns 

inflytande kring projektarbeten i förskolan.  

Mina frågeställningar är 

- Hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om barns inflytande kring projekten i 

förskolan? Hur ges/får/tar barn inflytande? 

- Vilka didaktiska metoder använder pedagoger sig av för att ge barn inflytande kring 

projekten? 

Tidigare forskning 

Barn utgör en tredjedel av mänskligheten, ändå ses barn som outvecklade vuxna, de ses som passiva 

mottagare (Wall 2010, s. 1). Filosofen John Wall (2010) ställer sig frågorna varför barnen får färre 

mänskliga rättigheter och mindre inflytande än vuxna? Det är något förvrängt i etiska konstruktioner 

av barndomen idag, menar han. Även om det givetvis hjälper att ge barnen mer uppmärksamhet, 
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skydd, frihet, ansvar och rättigheter, så är det enligt Wall inte en lösning; det är inte tillräckligt. Det 

behövs ett nytt tänkande kring barndom och ett barninkluderade samhälle som inte bara gör barnen 

likvärda med vuxna utan något som gör barnen tydliga (Wall 2010, s. 2,). Wall skriver om något som 

han kallar childism, vilket är en strävan efter att bemöta barns erfarenheter och ta dem i bruk, inte 

genom att ge barn särskilda rättigheter utan snarar genom att omvandla förståelse och praxis för alla 

(både barn och vuxna). Barn är långt ifrån homogena, men de utgör en distinkt social grupp. (Wall 

2010, s. 3) Det handlar inte om att ta ett barnperspektiv och utgå ifrån vad som är bra och gott för 

barn, utan det handlar om att ta barns perspektiv, och se på världen utifrån deras perspektiv, frågor och 

funderingar. Det vill säga att bygga en samhällelig värld som utgår från deras perspektiv med regler 

och lagar som utgår från barn men som gäller för alla. I analysen av min studie vill jag använda Walls 

idéer och begreppet childism. Såsom de poststrukturella begreppen makt och positioneringar och lägga 

sida vid sida med hur förskollärare talar om barns inflytande.  

 

Inflytande i förskolan – några studier 

Emilsson (2007) har gjort en studie som handlar om barns inflytande kring samlingssituationer. Hon 

nämner tre anledningar till varför barn borde få inflytande. Det första hon nämner är att inflytande är 

en mänsklig rättighet, något som stödjer sig i barnkonventionen. Det handlar inte enbart om inflytande 

vid barns lärande och sociala process, inflytande har ett eget värde. Det är inte bara en förberedelse 

inför framtiden, det är något som pågår här och nu och det är allas rätt att bli sedda, hörda och 

respekterade. Hon nämner också att inflytande är en del av arbetet för att upprätta demokrati i 

skolsituationen. Sist nämner hon att inflytande påstås vara en förutsättning för barns lärande. Ifall ett 

barn har inflytande över sin egen inlärningsprocess, får de en djupare förståelse (Emilsson 2007, s.14). 

Under en samling som Emilsson observerat var det tydligt att det nästan inte fanns någon chans till 

inflytande för barnen. När de väl försökte ta initiativ blev de hindrade. Där var det pedagogen som 

bestämde, både vad de skulle göra, och hur de skulle göra det. Det fanns inga tecken på att pedagogen 

försökte komma nära barnens perspektiv (Emilsson 2007, s. 21). Emilsson kommer i sina 

observationer fram till att det finns några olika varianter som pedagoger använder sig av för att ge 

barnen olika mängder inflytande. Det finns exempelvis sant och falskt inflytande. Falskt inflytande 

innebär att pedagogerna själva redan har valt ut alternativ som barnen kan välja mellan och därmed 

omedvetet styr dem åt olika håll. Genom att det är de vuxna som redan valt ut områdena och inte låter 

barnen välja själva, tvekar Emilsson på ifall det verkligen ses som äkta inflytande (Emilsson 2007, 

s.29).  

Birgitta Qvarsell (2011) skriver i en studie hur Ellen Key (1900) hävdade i boken Barnets århundrade, 

vikten av att låta barnen leva, istället för att vi vuxna ska leva för dem (Qvarsell 2011, s. 65). Vidare 

skriver Qvarsell (2011) i sin studie att det händer att man frågar barnen vad de får vara med och 

bestämma över i förskolan. Svaren blir oftast liknande varandra. Att de får vara med och bestämma 

om sådant som vi vuxna kan betrakta som smärre åtgärder. Det som inte är så viktigt i det hela stora. 

En flicka på 2,5 år berättar när de får vara med och bestämma. Svaret blir aldrig. ”Vi är för små” säger 

hon (Qvarsell 2011, s. 66). Förskolan där denna tjej går på erbjuder medverkan och samspel bland 

barnen. Förskolan arbetar med teman och säger genom att barnen får vara med i planeringen och 

utvärderingen som sker av den dagliga verksamheten, kan de utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och lära sig ta ansvar. Man ska också respektera hur barnen vill jobba (Qvarsell 2011, s. 69). 
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En annan studie kring barns inflytande är skriven av Elisabeth Arnér (2006). Den tar utgångspunkt i 

det realtionella perspektivet. Främst vad von Wright (2000) säger om det relationella perspektivet. Att 

deltagande sker genom sociala praktiker, där samspel mellan människor har en mycket stor betydelse. 

Hon menar att möten mellan människor förändras konstant, eftersom vi framträder på olika sätt för 

varandra, i olika sammanhang. På grund av att inflytande och demokrati är centrala begrepp inom 

förskoleverksamheten, kan det vara anledningen till att det är vanligt med projekt och 

utvecklingsarbeten gällande inflytandefrågor i förskolan (Arnér 2006, s. 12). Arnér arbetade 

tillsammans med tre förskollärare i ett utvecklingsarbete för möjligheten för barn att få inflytande i 

förskolan. De fick så kallade läxor att utföra varje vecka. Dessa läxor bestod av att utifrån en given 

uppgift dokumentera och reflektera kring händelser som skedde i barngruppen med fokus på 

inflytande och demokrati. Dessa presenterades och diskuterades varje vecka vilket ledde till att 

pedagogerna hela tiden kunde se nya möjligheter till förändring i både sitt tänkande och sitt handlande. 

Arbetet kom att betraktas som föränderligt och nyskapande, genom att pedagogerna hittade nya vägar 

att möta barnen på och arbeta tillsammans med dem. Man har diskuterat barnens möjligheter till 

inflytande främst genom hur pedagogernas syn på barn ser ut. Man har diskuterat kring alla ”måsten” 

och ”får inte” som finns i förskolan (Arnér 2006, s. 15). Slutsatsen i denna studie är bland annat att det 

är regler, traditioner, pedagogernas syn på barn och pedagogernas hänsyn till varandra som styr 

arbetet. Ifall ett barn tar initiativ till något, oavsett vad det är, som stör ordningen och överraskar 

pedagogerna, möts de ofta av oro från pedagogerna. En oro för att situationen ska skapa omak eller 

stress för dem. Pedagogerna tar hellre hänsyn till de traditioner de har och vad kollegorna anser, 

snarare än vad barnen anser önskvärt eller meningsfullt. Trots vad målen i förskolan uttrycker barns 

rätt till inflytande (Arnér 2006, s. 93).  

Mycket forskning kring barns inflytande och delaktighet har under senare år publicerats. Delaktigheten 

har studerats inom flera olika teoretiska perspektiv och med många varierande metoder (Bae, 2012). 

När det kommer till inflytande i förskolan kan man se att det handlar om begrepp såsom makt och 

positioneringar av sig själv och av andra. Något som belyses inom poststrukturellt perspektiv. Klara 

Dolk (2013) har gjort en studie utifrån det poststrukturella perspektivet som handlar om makt, normer 

och delaktighet i förskolan (Dolk 2013, s. 16). Dolk ställer sig frågan hur pedagoger kan arbeta med 

jämställdhet och jämlikhet utan att återskapa eller förstärka en asymmetrisk maktrelation mellan vuxna 

och barn (Dolk 2013, s. 5). Hon gör en kort beskrivning av hur vissa forskare använder delaktighet 

som ett analytiskt begrepp för att kunna undersöka barnens kamratkultur och i vilken grad olika barn 

får tillträde till dessa. Det första kallas för social delaktighet och brukar användas i relation till utsatta 

grupper, och det sistnämnda kallas politisk delaktighet och det kopplas till barns rätt, enligt 

barnkonventionen, att göra sin röst hörd. Dolk fokuserar i sin avhandling på det som brukar kallas 

politisk delaktighet, och hon använder begreppet delaktighet för att närma sig maktrelationen och de 

spänningar och konflikter som kan uppstå mellan barn och vuxna (Dolk 2013, s. 24). Hon skriver hur 

teorier om delaktighet ofta bygger på att vuxna har en makt som de ska ge till barnen, men att hon 

själv snarare är intresserad av hur makten förhandlas mellan vuxna och barn. Hon beskriver att 

delaktighet i förskolan innebär att aktivt vara med och skapa relationer och normer i, och kunna 

påverkar ramarna kring, en pedagogisk verksamhet (Dolk 2013, s. 24).  

 

Projektarbeten i förskolan 

Jag har i min studie valt att fokusera på att intervjua förskollärare som arbetar på Reggio emilia 

inspirerad förskola.  
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Jag har valt att rikta mitt fokus mot dem för där arbetar dem mycket med projektarbeten som ska 

genomsyras av barnens intresse och deras inflytande och det ska inte vara pedagogerna som väljer vad 

eller hur man ska göra. Reggio Emilia beskrivs ofta som lyssnandets pedagogik. En pedagogik där 

man lyssnar på barnen samt inspireras och lär av dem (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). I Reggio Emilia 

pedagogik finns en tilltro till barnen, som kompetenta med en stark vilja och en förmåga att lära (Lenz 

Taguchi 2013). Anette Hamerslag (2013) gjorde en studie kring barn inflytande i projektarbete. Den 

har genomförts på en förskoleavdelning under våren och hösten 2011. Förskolan var inspirerad av 

Reggio Emilia pedagogik (Hamerslag 2013, s. 32). Projektarbeten är en arbetsform som alla 

avdelningar arbetar med. Förskollärarna träffas regelbundet i nätverk där man reflekterar över hur 

arbetena utvecklas och hur man kan gå vidare. Projektarbeten pågår vanligtvis under ett år och de 

utgår från barnens intressen och behov (Hamerslag 2013, s. 45). Pedagogerna skrev en projektrapport 

där flera ställen innehöll barns intressen. Pedagogerna försökte identifiera barnens intressen, behov 

och engagemang för att besluta hur projektarbetet skulle fortsätta. Man har på avdelningen 

koncentrerat sig på att gå vidare med vad som engagerar barnen (Hamerslag 2013, s. 57-58). I studien 

framgår att under projektarbetet var det pedagogerna som styrde över vilket material och vilka verktyg 

som fick användas, även när och var arbetet skulle ske (Hamerslag 2013, s. 123). Barnen på denna 

utvalda avdelning tar initiativ till samtal och får möjlighet att fullfölja dessa och lösa problem. Barnen 

har varit aktivt deltagande i olika grad inom alla de genomförda aktiviteterna. De är delaktiga i 

skapandet och omskapandet av projektarbetet, genom initiativtagande (Hamerslag 2013, s. 126). 

Delaktighet är ett komplext fenomen. Barnens delaktighet visar sig bland annat genom hur barn och 

pedagoger ställer sig mot varandra. Både barn och pedagoger är lyhörda för den andres intressen. Trots 

detta är det tydligt att pedagogerna inte alltid följer barnens intressen, om det inte kan relateras till 

projektarbetet (Hamerslag 2013, s. 128-129).     

Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att utgå ifrån ett poststrukturellt perspektiv i denna studie för att kunna göra en analys av 

den data jag samlar in. Mitt val av teori grundar sig i att jag är intresserad av att se vem som ger och 

får inflytande och hur inflytande kan se olika ut beroende på vart eller vem man är. Jag är även 

intresserad av att se hur förskollärarna arbetar med att ge alla barnen inflytande och vem som får 

inflytande. Jag har valt att fokusera på begreppen makt och positionering då dessa begrepp hjälper mig 

att göra en analys som svarar på mitt syfte och mina frågeställningar. Hur mycket inflytande barnen 

kan få i förskolan beror, som jag redan nämnt, mycket på förskollärarna. Deras attityder gentemot 

barnen och hur kollegorna ställer sig till det har stor betydelse. Ifall det är okej att barnen tar initiativ 

som kan leda till att pedagogerna blir oroliga och ordningen störs (Arnér 2006, s. 93). 

Genom ett poststrukturellt perspektiv ses världen och vår kunskap kring den som socialt konstruerade, 

det vill säga inte något som ”finns” eller ”är” på ett bestämt sätt. Det finns ingen ”typisk femåring”. 

Kunskap ses här som socialt och språkligt framförhandlad och varje människa ses som 

”medkonstruktörer” av kunskapen som finns i den. (Dahlberg, Moss & Pence 2013, s.35) Inom det här 

perspektivet ses kunskap som infattad i maktrelationer som bestämmer vad som är sant eller falskt. 

Kunskap blir därmed en effekt av makt och man kan inte skiljas från makt (Dahlberg et al. 2013, s.38).  
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Dolk (2013) utgår i sin avhandling ifrån det poststrukturella perspektivet och beskriver makt utifrån 

hur Foucault uttrycker sig om makt – att makten är verksam och produktiv. Den skapar sanningar och 

kunskaper och ger upphov till individens handlingar, attityder och känslor (Dolk 2013, s 18). Ur ett 

poststrukturellt perspektiv finns inte enbart en verklighet, det finns istället många perspektiviska 

verkligheter. Det betyder att det finns många sätt att se på världen. Det finns många sätt att se på 

människan. Ingenting är på ett speciellt sätt. Världen är mycket mer komplex än de beskrivningar vi 

gör, de kartor vi ritar och de kategorier vi använder oss av, skriver Dahlberg et al. (2013, s.39), vilket 

innebär att det inte finns en och samma sammanfattning av allt. Alla kan se världen på olika sätt och 

det ger oss olika förklaringar av ett och samma sammanhang. Detta gör sig tydligt i mitt resultat och 

min analys där man ser att det finns många olika sätt att arbeta med ett och samma ämne på. Beroende 

på vem i detta fall, vilka barn man arbetar med, går det till på olika sätt. Föreställningen om vad ett 

subjekt är och ska vara, uppstår när vi i kommunikation med andra eller oss själva, försöker uttrycka 

vad vi är och kan vara (Lenz Taguchi 2004, s. 65).  

 

Begrepp inom poststrukturalismen 

Dahlberg et al. (2013, s. 45) förklarar att inom det poststrukturella perspektivet är makt är något som 

utövas i alla relationer och varje individ både berörs av makt och är själv en utövare av makt. Hon 

utgår till stor del från filosofen Michel Foucault och hans resonemang om makt. Dahlberg beskriver 

hur Foucault kritiserade beroendet av ett bestämt maktbegrepp (Dahlberg et al. 2013, s. 44). Hon 

skriver att han hävdade att från och med 1500-talet uppstod det nya möjligheter för dem som utövade 

makt. Det kom nya taktiker och nya mål. Foucault menade att makten i det moderna samhället har 

blivit mer mångskiftande och allomfattande och att den inte bara utövas av härskare utan av många 

andra och för en mängd olika ändamål. Alla berörs av makten och utövar också makt själva (Dahlberg 

et al. 2013, s. 45). Enligt Foucault är makten ett flytande växelspel. Den är inte möjlig att lokalisera 

utan den produceras diskursiv av oss alla hela tiden. Makten är utspridd och den skapas i varje 

ögonblick och i varje relation (Palmer 2010, s. 50 ). Makten kan analyseras som någonting som 

cirkulerar. Den finns aldrig här eller där och makten går inte att äga, det blir därmed omöjligt att säga 

att en viss grupp eller en viss person utövar eller innehar makt (Palmer 2010, s.50). Foucault har 

identifierat något som han benämner som disciplinär makt, vilket han beskriver som en makt som 

formar individer varken med eller emot deras samtycke. Individer tränas till att tjäna maktens behov 

(Dahlberg et al. 2013, s. 45). Disciplinär makt förtrycker inte i egentlig bemärkelse utan den uppnår 

sina mål genom att påtvinga en konformitet, skriver Dahlberg et al.(2013, s. 46). Denna makt formar 

individer efter en viss norm och normer som blir en slags måttstock. Den disciplinära makten avgör 

vad som är normalt genom att utveckla mätningar och andra praktiker för att se om individerna är 

normala, för att sedan forma dem efter den fastställda normen. Disciplinär makt kan vara farlig då den 

är svår att få syn på. Makt av härskartyp kan också vara farlig, men enklare att urskilja. Disciplinär 

makt uppnår sitt mål genom att subjektet internaliserar den disciplinära makten och på så sätt styr sig 

själv. Han menade att subjektet konstrueras genom maktrelationer, genom specifika maktteknologier 

eller disciplinära mekanismer (Dahlberg et al. 2013, s. 46).  

Foucault uppfattar inte ”sanning” och ”kunskap” som något essentiellt, snarare som det definieras eller 

accepteras som sant eller som kunskap. Det handlar om hur vissa påståenden kommer att behandlas 

som om de vore kunskap. Foucault utmanar upplysningens tro att makt krossar individer och kunskap 

gör dem fria. Istället är de två begreppen tätt sammanvävda. Det som definieras som kunskap är en 

produkt av makt men fungerar också som ett instrument för makt (Dahlberg et al. 2013, s. 47). 
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Linda Palla (2011) är också inspirerad av Foucault och hon beskriver makt som ”något som skapar 

villkor för det sociala fältet.” Något som håller ihop samhället. Makt kan på så sätt ses som nödvändigt 

i ett fungerande samhälle (Palla 2011, s. 52). Inom förskolan är det pedagogernas ansvar att göra sig 

medvetna om vilken makt de har i barngruppen och hur de använder sig av den makten. Det är vanligt 

med begrepp som fri lek inom förskolan, men hur fri är egentligen denna fria lek? Trots att man säger 

till barnen att det är fri lek är det pedagogerna som sätter ramarna för när denna fria lek är möjligt och 

vad de faktiskt får göra under denna fria lek. Det är pedagogerna som har makten och ansvaret för vad 

barnen kan eller inte kan göra. Barnen är aldrig fria från vuxnas påverkan (Åberg & Lenz Taguchi 

2005, s. 67). 

Positionering är ett begrepp som används inom ett poststrukturellt perspektiv och som passar bra in i 

förskolan då man ofta försöker förstå och analysera människors samspel och identitetstillblivelse. Med 

en poststrukturell syn så är inte barnen på något speciellt sätt. Barnen blir istället till i relation till 

miljön och dess sammanhang (Nordin-Hultman 2006, s. 168). Man ser barnens identiteter och 

förmågor som olika och föränderliga i relation till de miljöer, material och förutsättningar som finns 

(Nordin-Hultman 2006, s. 166). Ett vanligt sätt att tänka är att en människa är olika i olika 

sammanhang på grund av att man intar olika roller. Man tar på sig en mask och är någon annan och i 

detta rolltänkande ligger också att man kan gå ur dessa roller och ta av sig masken. Det är just den 

tanke som ifrågasätts utifrån det poststrukturella perspektivet (Nordin-Hultman 2006, s. 167). Ur ett 

poststrukturellt perspektiv kan vi inte vara mer eller mindre oss själva. Allt man känner, tänker och gör 

får alltid sin mening genom språkliga kategorier och verktyg som kulturen tillhandhåller. Man är inte 

på något speciellt sätt, utan man blir på olika sätt (Nordin-Hultman 2006, s. 168). Det finns inget som 

heter en typisk femåring eller en typisk flicka. Det finns fler sätt att vara en flicka på än ett, och att 

vara en flicka på förskolan och att vara en flicka någon annan stans behöver inte vara samma. Man 

positionerar (gör sig) eller positioneras (görs) hela tiden i relation till de möjlighetsvillkor och normer 

som finns i de olika miljöerna och aktiviteterna som utgörs. Man skapas utifrån andra, utifrån 

föreställningar (Nordin-Hultman 2006, s. 169). Positioneringar skapas i och genom språket, och 

subjektskapande sker genom deltagande i språkliga aktiviteter. Positioneringsbegreppet lägger fokus 

på vilket sätt diskursiva praktiker konstruerar subjekt. Nordin-Hultman (2006) skriver hur Davies och 

Harré (1990) uttryckte sig kring positionering. Att ”vem man är, är alltid en öppen fråga med olika 

svar beroende på de positioneringar som är tillgängliga inom ens egen och andras diskursiva 

praktiker.” (Nordin-Hultman 2006, s. 169). Det är framförallt förskollärarnas positioneringar gentemot 

barnen som jag undersöker i min studie. Då jag gör intervjuer och inte observationer kan jag endast få 

syn på hur de positionerar sig genom hur de svarar på mina frågor och inte konkret se det själv. Därför 

har jag strävat efter att arbeta fram intervjufrågor där det är möjligt att läsa hur förskollärarna 

positionerar sig bland barnen.  

John Walls (2010) begrepp om childism är också ett begrepp jag vill fokusera på. Childism har jag 

redan förklarat som en strävan efter att bemöta barnens erfarenheter och de tas i bruk genom att 

omvandla förståelse och praxis för alla (både barn och vuxna) (Wall 2010, s. 3). Det handlar alltså inte 

om att ta ett barnperspektiv utan det handlar om att inta ett barn perspektiv. Att man ser på världen 

utifrån barnens perspektiv, frågor och funderingar (Wall 2010, s. 3).  
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Metod 

Jag har gjort en undersökning som handlar om barns inflytande i projektarbeten i förskolan. Jag har 

utgått ifrån ett par frågeställningar som tidigare nämnts. Eftersom mitt syfte med denna studie är 

undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns inflytande kring projektarbeten i förskolan utifrån 

ett poststrukturellt perspektiv där begreppet makt är centralt, valde jag att intervjua förskollärare som 

uppfattas ha mest makt i förskolans vardagliga arbete. I den tidigare forskningen jag tar upp blir det 

tydligt att man använt observationer som forskningsmetod när man undersökt barns inflytande i 

förskolan. Men på grund av att jag mer var intresserad av att se vilka metoder förskollärarna använder 

sig av valde jag att genomföra intervjuer med sex olika förskollärare.  

Val av metod 

Innan man ska ut och göra en intervju kan det vara bra om man tänkt igenom hela sin studie först, och 

börjat på litteraturöversikten, annars kan det bli svårt att veta vad man ska fråga om. Det är viktigt att 

avsätta ordentligt med tid för intervjuer. Intervjuer är bra på så sätt att genom att fråga andra 

människor om vad de gör, eller hur de upplever visst fenomen, kan forskare och studenter få det 

nödvändiga kreativa uppslagen att fortsätta sitt arbete. Intervjuer är idag antagligen den vanligaste 

forskningsmetoden (Ahrne & Svensson 2015, s. 34). Det som skiljer intervjuer från vanliga samtal är 

att kunskap om något som forskaren inte känner till ska skapas (Ahrne & Svensson 2015, s.35). Det 

finns en del olika typer av intervjuer, men det är knappt möjligt att dra några tydliga gränser mellan de 

olika typerna. Vid kvalitativa intervjuer finns en del olika sätt att förhålla sig på och man kan variera 

hur många fler fasta frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun och hur mycket man vill 

komplettera med öppna frågor. En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa sina frågor 

och i vilken ordning dessa ställs beroende på situationen, på ett annat sätt än om man förhåller sig till 

ett standardiserat frågeformulär. Detta medför kanske inte en djupare kunskap, men absolut en bredare 

bild med fler nyanser och dimensioner (Ahrne & Svensson 2015, s.38).  

Innan jag gav mig ut och intervjuade skrev jag en intervjuguide. När man ställer frågor som ”varför” 

”vad” och ”hur” är målet att framkalla spontana beskrivningar från intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 175). Jag hade med många varför, vad och hur frågor för att få en bred bild av 

beskrivningarna från förskollärarna (se bilaga 1). Genom att man genomför en intervju med ett antal 

personer som är delaktiga i en social miljö (exempelvis förskolan) får man insikter om vilka 

förhållanden som råder inom denna miljö (Ahrne & Svensson 2015, s. 34). En intervju bör iscensättas 

så att intervjupersonen uppmuntras till att ge synpunkter. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att de 

första minuterarna är avgörande. Att den intervjuade vill få en uppfattning om den som intervjuar 

innan hen tillåter sig att tala fritt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 170). Jag var noga med att presentera 

mig själv och mitt arbete noga innan intervjun påbörjades så att de intervjuade skulle få en uppfattning 

om både mig och min studie. Det är viktigt att göra en bra avslutning på en intervju. Det kan vara bra 

att erbjuda ytterligare ett tillfälle för det intervjuade att lägga till sådant som kanske har missats eller 

som inte har kommit till tals efter mina frågor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 171). Jag avslutade alla 

mina intervjuer med att berätta att jag inte hade fler frågor och frågade om den intervjuade ville lägga 

till något. 
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Ahrne & Svensson, (2015, s.29) nämner att i arbete med andra människor är det viktigt att tänka på 

etiken och för att inte sätta för mycket press på barnen på avdelningarna har jag valt att endast 

intervjua förskollärare, som har fått chans att tacka nej innan och hela tiden vetat om att det är okej att 

dra sig ur. När man förbereder en intervju är det lämpligt att formulera ett etiskt protokoll för de etiska 

frågorna som kan antas dyka upp (Kvale & Brinkmann 2014, s. 100). Jag formulerade frågor som inte 

skulle kunna göra att man kan ta reda på vart eller vem jag intervjuar och vi nämnde aldrig några namn 

på barnen under intervjuerna eller under tiden som jag spelade in. 

Urval och avgränsningar 

I min studie har jag utgått från de kriterierna att deltagarna var utbildade förskollärare med 

yrkeserfarenhet och erfarenhet av projektarbeten för att kunna få svar på mina frågeställningar. Jag 

hörde av mig till ett antal förskolechefer som sedan skickade mitt mail vidare till förskollärare på 

förskolan. Jag har valt att intervjua förskollärare som arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola 

då de arbetar med projektarbeten på andra sätt än andra förskolor. Inom en reggio emilia förskola ska 

projekten präglas av barnens intresse och deras inflytande. Jag valde även att intervjua förskollärare 

som arbetar med både stora barn, yngre barn och åldersblandat för att kunna göra jämförelser i hur de 

arbetar med inflytande beroende på ålder på barnen. Detta för att kunna se om inflytande skiljer sig åt 

beroende på hur mycket man kan prata och ”ta för sig”.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I studien har det ingått sex kvinnliga förskollärare som alla arbetade på olika förskolor runt om i 

Stockholm. De har alla arbetat i olika åldersgrupper och på reggio emilia förskolor. Att alla är kvinnor 

är ingenting jag själv valt eller haft tankar kring utan slumpmässigt blev det så att det just var dem som 

ville delta.  

Jag kommer att göra en kort beskrivning av de förskollärare som är med i studien och för att inte röja 

deras identitet kommer jag att kalla dem för A, B, C, D, E och F. 

Förskollärare A arbetar på en reggio emilia inspirerad förskola med åldrarna fyra till fem år. Hon har 

tidigare arbetat med alla olika åldrar och i vanliga förskolor. Förskollärare A är vidareutbildad 

verkstadspedagog och nu även ateljerista. Hon har arbetat sedan 1984. 

Förskollärare B arbetar på en reggio emilia inspirerad förskola med åldrarna tre till fem år. Hon har 

arbetat på samma förskola sedan sin examen, 2011.  

Förskollärare C arbetar på en reggio emilia inspirerad förskola med åldrarna tre till fem år. Hon har 

arbetat på samma förskola sedan sin examen, 2013. 

Förskollärare D arbetar på en reggio emilia inspirerad förskola med åldrarna ett till fem år. Hon har 

tidigare arbetat med åldersinblandat och på tre olika förskolor, både reggio emilia inspirerade och 

vanliga. Hon har arbetat sedan 1994. 

Förskollärare E arbetar på en reggio emilia inspirerad förskola med åldrarna ett till fem år. Hon har 

arbetat både på avdelningar med yngre och äldre barn tidigare, både på förskolor med reggio emilia 

och vanliga. Hon har arbetat sedan 1996. 

Förskollärare F arbetar på en reggio emilia inspirerad förkola med åldrarna ett till tre år. Hon har 

alltid arbetat med de yngre barnen på reggio emilia förskolor och har arbetat sedan 2001. 
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Genomförande 

När jag var påläst och säker på mitt val av teori blev mitt första steg för insamling av empiri att arbeta 

fram intervjufrågor som kändes lämpliga och som passade mitt valda syfte, frågeställningar samt mitt 

problemområde. De intervjufrågor jag konstruerade skulle göra det möjligt att diskutera kring mina 

frågeställningar som jag hade i denna studie. Efter detta var gjort tog jag en första kontakt med ett 

antal förskolor som ligger i runt om i Stockholm. Jag mailade ett antal förskolechefer och berättade 

lite kort om min studie och vad jag ville utföra med deras hjälp. De hjälpte mig sedan att ta kontakt 

med utvalda förskollärare som skulle kunna tänkas vara intresserade att vara med. När jag sedan pratat 

ihop med mig förskolor och bestämt vilka förskollärare som skulle delta skickade jag ut samtyckes 

brev till förskollärarna (se bilaga 2). Efter att alla inblandade svarat på mina samtyckes brev var det 

dags för ett möte.  

Intervjuerna ägde rum på de olika förskolorna i avskilda rum där varken ljud eller saker kunde störa 

eller avbryta oss. Jag satte mig tillsammans med den jag skulle intervjua och började med att gå 

igenom samtyckesbrevet och svarande på eventuella frågor kring det. Sedan presenterade jag 

ytterligare en gång vad exakt mitt arbete skulle handla om och att jag vill ställa lite frågor till dem 

kring området. Efter att jag fått en påskrift på samtyckesbrevet kunde jag påbörja intervjun. Till hjälp 

hade jag både penna och papper att anteckna på, och jag spelade även in intervjun för att kunna återgå 

till vad som sagts och för att vara säker på att jag inte missade något viktigt i mina anteckningar. Efter 

jag kände mig nöjd med mina frågor tackade jag för mig och sedan var det dags att påbörja 

transkribering. Detta tog väldigt lång tid men det var väldigt skönt och effektivt att ha det inspelat då 

jag kunde lyssna flera gånger om och spola fram och tillbaka som jag ville. Detta gjorde att jag inte 

behövde tveka på ifall jag hade fått med allting eller om jag glömt någon viktig detalj. Efter 

transkriberingen valde jag noggrant ut det som jag tyckte var mest relevant för mina frågeställningar 

och som kunde användas i analysen tillsammans med de poststrukturella begreppen jag redogör för 

tidigare.  

Databearbetning och analysmetod 

Som jag skrev ovan så spelades intervjuerna in efter samtycke och sedan transkriberade jag och 

renskrev allting. Transkriberingen utfördes för att jag skulle ha en möjlighet att använda intervjuerna 

kontinuerligt i analysen (Kullberg 2004, s. 121). När man transkriberar är det viktigt att skriva ut det 

talade vardagsspråket för att bibehålla karaktären (Kaijser och Öhlander 2011, s. 207). Jag valde därför 

att skriva ut ordagrant vad som sades under intervjuerna. Därefter gick jag noggrant igenom allt 

material jag fått ut av mina intervjuer och valde ut det mest relevanta som skulle ge mig svar på mina 

två frågeställningar. När jag skulle välja ut det mest relevanta i mina intervjuer tittade jag på vad som 

kunde kopplas till mitt syfte, mina frågeställningar och mina analysbegrepp (makt och positionering).  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det flera olika analysmetoder att använda sig av för att 

lättare kunna hantera sitt material och dela upp det i olika kategorier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

317). Jag har gjort en intervjuanalys med fokus på mening. Det innebär att man drar samman 

intervjupersonens svar till kortare formuleringar för att få en mer grundläggande insikt om innehållet 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 246). Jag har gjort kortare formuleringar av mina resultat och sedan har 

jag valt ut det mest relevanta från mitt resultat och sedan gjort en analys utifrån det poststrukturella 

perspektivet och de begrepp jag tidigare beskrivit.  
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Jag läste igenom all data och markerade ut det som hänger ihop med mina begrepp makt, positionering 

och childism och sedan förklarat hur jag har sett kopplingen mellan förskollärarnas svar och 

begreppens betydelse. 

Forskningsetiska överväganden  

Innan jag påbörjade mina intervjuer för att samla in data gick jag noggrant igenom Vetenskapsrådets 

rekommendationer för vad som anses vara god forskningsed (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Innan 

fältarbetet började samlade jag in skriftliga godkännande från dem som skulle medverka i studien, där 

mitt syfte tydligt stod samt mina forskningsfrågor och information om mig själv (se bilaga 2). Där 

framkom att studien är reglerad av personuppgiftslagen (1998:204) samt av tystnadsplikt. Det var även 

tydligt att de hela tiden hade rätt att avstå eller avbryta intervjuerna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014, ss. 36-38) beskriver vikten av att få dessa samtyckesbrev påskrivna innan studien påbörjas och 

jag har tillsammans med intervjupersonerna gått igenom brevet innan intervjuerna och gett dem chans 

att ställa eventuella frågor. Inte förens det var påskrivet började jag intervjua.  

Under studiens gång har både etikprövnings-lagen och personuppgiftslagen varit något som jag har 

tagit hänsyn till. Etikprövnings-lagen innebär bland annat att individen ska vara skyddad och jag som 

forskare ska visa respekt för människans värde vid studien. Personuppgiftslagen syftar till att skydda 

individens personuppgifter och att studien inte ska kunna kopplas samman med de individer som 

deltagit (vetenskapsrådet 2011, ss. 20-21) 

Jag var hela tiden noggrann med att varken förskolans namn eller de intervjuades namn skulle röjas på 

något vis. Inga namn har nämnts i intervjuerna och jag har varit noggrann med att förvara 

forskningsmaterialet på en säker plats (Skånfors 2013, s. 43). Jag har valt att presentera de 

förskollärare som deltagigt som bokstäverna A-F för att ingen ska kunna lista ut vad de heter. Jag har 

även inte gått in närmare på vart förskolorna ligger förutom att skriva ut att de finns någonstans i 

Stockholm. Jag valde att spela in mina intervjuer för att lättare kunna lyssna tillbaka och på så sätt 

vara säker på att jag inte missat något intressant, men innan detta var jag noga med att fråga de 

inblandade om det var okej eller inte. Alla gick med på detta men hade någon tvekat hade jag avstått 

inspelningen för att inte kränka någon. Som förberedelse för att någon inte skulle vilja bli inspelad 

hade jag med mig papper och penna för att kunna anteckna istället. Vetenskapsrådet (2011, s. 16) tar 

upp att den viktigaste delen av forskningsetik handlar om att behandla de medverkande personerna 

med respekt. Medverkande ska både skyddas från skador och kränkning.  

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp etiska frågor som är viktiga att ha i åtanke när man använder sig 

av intervjuer. Det är bland annat det etiska problemet kring planering. Det är viktigt att ta del av 

undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i studien, att säkra konfidentialiteten och 

att överväga de konsekvenser som kan uppstå till följd av studien för de undersöktas personers del. 

Det är viktigt att under intervjustunden överväga vilka personliga konsekvenser det kan bli för 

undersökningspersonen. Till exempel kan stress under intervjun förändra uppfattningen. Man måste 

överväga ifall den utskrivna texten är lojal mot deras muntliga uttalanden och återigen säkra 

konfidentialitet. De etiska problemen som kan komma att uppstå under analysen gäller hur djupt 

intervjuerna kan analyseras och om intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden 

tolkas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). 



13 

 

Studiens kvalitet 

Jag har inte stött på några större problem i genomförandet av den här studien förutom att jag hade lite 

svårt att hitta förskolor som ville ställa upp. Jag mailade många förskolor men många svarade inte ens 

på mitt mail. Tillslut hade jag kommit överens med sex förskollärare om att genomföra intervjuer. En 

annan svårighet har att skriva allting själv och inte ha någon att bolla idéer med.  

Ahrne och Svensson (2015, s.57) skriver hur det poststrukturella perspektivet och intervjuer passar bra 

ihop att använda i en studie, så länge man är medveten om att det som kommer fram i intervjun är 

intervjupersonens bild av något och ingen sanning. Enligt Bengtsson (2005, s. 42) är intervjuer den 

mest använda metoden för kvalitativa studier. Jag har genomfört sex intervjuer för att få en stor 

reliabilitet med många olika åsikter och metoder för att ge inflytande. För en ännu större reliabilitet 

hade jag kunnat göra ännu fler intervjuer, men med brist på tid var detta inte möjligt. Det kan vara 

svårt att avgöra hur många intervjuer som är bra att göra. Har man gjort för få intervjuer kan det bli 

svårt att dra slutsatser och har man gjort för många kan det vara omöjligt att göra tolkningar av de 

resultat man fått (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156).  

Vetenskapsrådet (2011, s. 40) skriver att en kvalitetsaspekt i en studie beror på om det är originell och 

nyskapande och om den är noggrant strukturerad. Det skulle jag vilja säga att min är. En metod som 

använts i flera av forskningsartiklarna jag läst om inflytande är observationer. Denna metod att gett 

mig en bild av hur pedagogerna positioner sig mot barnen men den hade inte gett mig svar på 

förskollärarnas egna tankar kring inflytande och vilka metoder de använder sig av. Då jag ville veta 

hur förskollärarna uttryckte sig kring inflytande passade intervjuer bättre. 

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultat utifrån mitt empiriska material och därefter görs en 

poststrukturell analys av materialet utifrån mitt syfte och de teoretiska begreppen jag tidigare förklarat. 

Jag har valt att presentera resultat och analys för sig för att det ska bli tydligt vad som är min analys 

och vad som är förskollärarnas svar och tankar. 

Resultat 

Inflytande är att få vara med och bestämma 

För att kunna göra en bra intervju och en rättvis analys kring barns inflytande i projektarbeten, var det 

nödvändigt att först få höra hur förskollärarna resonerar kring ordet inflytande och vad det har för 

betydelse för dem. Detta för att se om de hade samma tankar kring inflytande eller om det skiljde sig 

åt. Därmed var min första intervjufråga ”Vad betyder ordet inflytande för dig som förskollärare?” Alla 

beskrev inflytande på liknande sätt.  

Inflytande är att man får göra sin röst hörd. Att man har rätt att avstå om man inte vill 

vara med. (Förskollärare A, 2015-12-04) 

Inflytande är att barnen får vara med och ta ansvar. De ska få vara med och påverka allt 

vi gör. (Förskollärare B, 2015-12-08) 
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Demokrati. Att barnen ska få ha inflytande över sin vardag. De ska ha något att säga till 

om. (Förskollärare C, 2015-12-07) 

Förskollärarna resonerar kring begreppet inflytande och berättar om många olika sätt de arbetar med 

inflytande på i förskolan. Förskollärare F berättar att de på deras förskola så har dem så kallat matråd. 

Där barnen får vara med och bestämma kring vad de ska äta. De får även vara med och rösta 

demokratiskt när de till exempel ska gå iväg till någon park. Det framgår i intervjuerna att 

pedagogerna skapar en struktur på förskolan. Det är inom denna struktur som barnen får ha inflytande. 

Någonstans måste vi få barnen att må bra av regler och struktur. Så länge vi har en 

tydlig struktur, inom den strukturen kan de få vara med och bestämma. Men barns 

inflytande är inte gör var ni vill hela tiden. De måste ha lite regler och ramar. 

(Förskollärare E, 2015-12-08) 

Efter den här första frågan om inflytande gick jag över till att fråga om projektarbeten, som studien 

handlar om. Vilka metoder och rutiner som de använder sig av för att alla barnen ska bli delaktiga. 

Förskollärare A berättade att de hade ett möte med barnen inför projektet. På detta möte tas en idé upp 

som kommer ifrån barnen. Men det är även något som förskollärarna brinner för. Det ska vara något 

klurigt i denna ide så att förskollärarna kan utmana barnen. 

Min uppgift är att ta det jag hör och ser och ställa en fråga till en hel grupp och tänka 

tillsammans. Hur kan jag utmana dem tillräckligt mycket för att de ska vilja fortsätta 

med det här projektet? (Förskollärare A, 2015-12-04) 

Vidare fortsätter hon att berätta att det är deras uppgift att utmana barnen så att projektet kan fortsätta. 

Barnen väljer vad det ska handla om, men om förskollärarna bara skulle vänta på att barnen skulle 

vilja göra Katarinahissen i ett material, så skulle det bara bli att de till exempel rita det och sen inget 

mer.  

Det är barnen som har inflytandet men om vi inte problematiserar kring den och 

kommer med nytt material så kan projektet lätt dö. (Förskollärare A, 2015-12-04) 

Förskollärare D och B arbetar på liknade sätt i deras förskolor när det kommer till vilka metoder de 

använder sig av för att få med barnens inflytande och idéer. De båda arbetar efter en mall som de fyller 

i vartefter. Under tiden som mallen fylls i och projektet håller igång utvärderar de vad barnen är 

intresserade av, vad som gick bra och mindre bra. De tittar i utvärderingarna på ifall alla barnen är 

delaktiga och vilka som kanske inte syns så mycket i projektet och dokumentationerna. De reflekterar 

kring varför de inte syns och försöker synliggöra dem också så att alla ska komma till tals. Därefter 

kommer jag och förskollärare F in lite på hur vida alla barnen måste vara delaktiga i projektet eller i 

samlingar och sådant som pågår i förskolan.  

Förskollärare F uttrycker att det är viktigt att lyssna på om ett barn säger nej till att vara med eller nej 

till att något ska användas. Att man måste respektera vad de vill. Hon fortsätter att det ska vara helt 

okej att inte vilja ta plats i en grupp. Det ska vara helt okej att inte göra det men man ska ändå bli sedd 

och respekterad. Det barnet kan ha har andra strategier att få fram sin vilja i exempel leken. 

Jag fortsätter fråga de intervjuade om hur det ser ut kring projektarbeten och när de redogjort vilka 

metoder de använder sig av för att få alla barn (som vill) delaktiga och synliga kring projektet och 

dokumentationerna, går jag över lite på vad det nu faktiskt är som de får ha inflytande kring. Får dem 

verkligen vara med och bestämma allt eller är det ni pedagoger som bestämmer vad det ska handla om 

och vad som ska göras? En förskollärare snuddar återigen in på att förskollärarna är med och styr lite. 
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Dem är med i det mesta. Vi utgår ju från deras intressen och önskemål. Men som jag sa 

så måste vi ha en struktur och vi utgår från en grundplanering utifrån läroplanens mål 

och syfte. Men det är dem som bestämmer innehållet, vad de är intresserade av i nuet. 

(Förskollärare D, 2015-12-09) 

Barnen med verbalt språk har mer inflytande 

Ett tydligt tema som återkom i alla intervjuer var att de äldre barnen eller de med verbalt språk tycks 

ha mer inflytande än de yngre barnen. Detta kom framförallt från förskollärare D och E som båda 

arbetar i en åldersblandad grupp. Fyra av förskollärarna uttrycker att de tycker det är svårare att arbeta 

med inflytande med de yngre barnen som inte har språket och själva kan berätta vad de vill göra. De 

berättar att eftersom de äldre barnen kan uttrycka sin åsikt och argumentera för sin sak går deras vilja 

igenom oftare.  

Det är lättare med de äldre barnen. Det beror på att man kan diskutera sakerna på ett 

längre sätt och de är inte lika impulsstyrda. De kan säga vad de vill och då lyssnar man. 

(Förskollärare E, 2015-12-08) 

Trots att fyra av förskollärarna tyckte att det är lättare att arbeta med inflytande med de äldre barnen 

var alla överens om samma sak. Att det är deras uppgift att synliggöra alla barnen och låta dem ha 

inflytande, även de yngsta.  

De stora barnen kan uttrycka sig mer verbalt än de små, men det är min uppgift att ändå 

försöka fånga deras intentioner. Att jag är med på vad de försöker klura ut. 

(Förskollärare D, 2015-12-09) 

Vi försöker arbeta med inflytande på samma sätt med alla, men intressena ser olika ut 

och därför blir det att vi gör olika saker i grupperna. (Förskollärare C, 2015-12-07) 

Jag frågade sedan hur inflytande såg ut hos de stora barnen och hur det såg ut hos de yngre barnen (se 

intervjuguiden). Förskollärare B berättar att med de äldsta barnen är det lätt att ta tillvara på deras 

intressen eftersom de själva kan tala om vad de vill, men om man är nära de yngsta barnen så förstår 

man vad de vill också. Hon förklarar att arbetssättet blir olika beroende på om man arbetar med de 

yngre eller äldre barnen, men inflytandet i sig ska egentligen inte skilja sig åt. De yngre har lika stor 

rätt till inflytande och respekt som de äldre. Förskollärare F menar att man måste lyssna in barnen på 

olika sätt. Oavsett om det är ett barn som har det verbala språket med sig kanske denne inte vill prata i 

grupp. Men att man då, på samma sätt som hos de yngre, får leta efter andra strategier för att lyssna in 

dem och låta dem ha inflytande. 

Det gäller för mig att vara vaken och se när det här barnet är sitt bästa jag. Man ska inte 

behöva prata eller ta plats för att få inflytande. Min uppgift är att låta alla barnen få ha 

inflytande på sitt sätt. Det är min uppgift att hitta det. (Förskollärare F, 2015-12-07) 

Ibland kan jag sätta ihop barn som kanske inte alltid leker med varandra men som har 

olika strategier så de kan se att man kan tänka på olika sätt. (Förskollärare C, 2015-12-

07) 

Trots att de flesta av förskollärarna ansåg att det är lättare att arbeta med inflytande med de äldre 

barnen framkom det att det är lätt att se vad de yngre vill också. Det som var svårt när det kom till att 

ge alla inflytande var framförallt i en åldersblandad grupp där de stora barnen automatiskt tog mer 

plats. Men förskollärare F som arbetar med de yngsta barnen, och även förskollärare A som tidigare 

arbetat i en småbarns grupp säger att de yngsta är väldigt bra på att visa vad de vill.  
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De använder sig av gester och kroppsspråket och att man som pedagog får lära sig att lyssna in det 

också precis som med talet. 

När jag jobbar med de små blir jag alltid lika fascinerad över deras sätt att tänka. Vad 

de har för strategier för inlärning. Jag blir tagen av det. Så här tror jag att dem kommer 

ta emot detta material, men så blir det på ett annat sätt, och då tänker jag att oj de är 

smartare. Vi undervärderar deras sätt att tänka ganska ofta. (Förskollärare A, 2015-12-

04) 

Kan barnen få för mycket inflytande? 

Att barnen ska få ha inflytande i förskolan är viktigt, det menar alla intervjuade förskollärarna. Så efter 

att jag frågat intervjudeltagarna (informanterna) om hur viktigt inflytande är och hur de arbetar med 

det på olika sätt, i vardagen, i projekten och bland de yngre/äldre ställde jag frågan ifall barnen kan få 

för mycket inflytande i verksamheten, och vad konsekvenserna kan bli av det.  

När vi började jobba mycket med inflytande här var det ganska nytt. Då var det en 

period vi reflekterade över ”vad är inflytande” och då var det lite så att gör vad ni vill 

hela tiden. Och det är inte barns inflytande. (Förskollärare B, 2015-12-08) 

Det kan absolut bli för mycket och det såg vi tydligt när vi inte hade hittat strukturerna 

och då var det bara ett virrvarr av barn som hoppade från det ena till det andra. De 

visste inte vad de ville göra eller vad som fanns att göra. (Förskollärare C, 2015-12-07) 

Förskollärare C fortsätter med att barns inflytande inte är att de ska få göra som de vill hela tiden. 

Någonstans är det viktigt att pedagogerna får dem att må bra att regler och strukturer. Om man säger 

att barnen får göra precis vad de vill hela tiden kan det lätt spåra och de vet egentligen inte vad de vill 

göra och då blir det bara en enda röra. 

Alla intervjuade förskollärarna höll med om att barnen kan få för mycket inflytande och att det inte är 

bra. Det blir rörigt, det springs runt i rummen och barnen hoppar från en aktivitet till en annan hela 

tiden utan att egentligen göra något. Regler och struktur behövs på förskolan, både för pedagogernas 

skull men också för barnen. Förskollärare D förklarar att när de får göra vad de vill hela tiden höjs inte 

bara tempot på barnen utan även ljudnivån. Att vistas i en miljö där alla springer omkring och i princip 

skriker hela tiden är inte nyttigt eller bra för någon. Många av barnen är där längre än pedagogerna om 

dagarna så det är viktigt att de är en bra miljö där alla trivs. Där man kan få springa av sig och leka, 

men även kunna varva ner och sitta still.  

Mer inflytande i en reggio emilia inspirerad förskola 

Som en avslutning på intervjun valde jag att fråga dem som hade arbetat på olika förskolor om det var 

någon skillnad på inflytande och hur man arbetar med det beroende på om det är en reggio emilia 

inspirerad förskola eller en vanlig. Det var tre av förskollärarna som hade arbetat på vanliga förskolor 

innan och alla tre svarade att de arbetar mycket mer med inflytande nu än tidigare. Att det var väldig 

stor skillnad.  

Ja, jag tycker det är jätte jätte stor skillnad. Jobbar man på en vanlig förskola får man 

oftast ett tema. Nu jobbar ni med hösten och så gör ni det här. Så skulle det resultera i 

att de lärt sig höstlöven och gjort hösttavlor, och sen det där. Först det sen det. Här blir 

det mer att man kan jobba med hösten på 30 olika sätt eftersom vi är tvungen att kolla 
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när någon pratar om förmultning, vi är tvungna att kolla vilka frågor som tas upp i 

barngruppen. Det går inte att släppa saker. (Förskollärare E, 2015-12-08) 

De förklarade att man fick ett tema som hela förskolan skulle arbeta med och sen efter ett par månader 

skulle det vara klart. Förskollärare E fortsätter med att säga att det går inte bara att klippa av projektet 

när vintern kommer och säga att vi är klara, det beror på vad barnen visat intresse för. Förskollärare D 

är inne på samma spår. Hon förklarar att de i förväg inte kan veta hur länge ett projekt ska pågå utan 

det beror helt på barnen. Ibland är det ett miniprojekt och ibland håller det på i ett år. Hon förklarar att 

det inte fungerade så vid en vanlig förskola utan då skulle de arbeta med de teman som delades ut och 

sen skulle de vara klara vid en viss tid. 

Alla tre påpekar även att det var ett par år sen som de arbetade i en vanlig förskola så ingen av dem 

kan svara på hur det ser ut idag, men att det var så det fungerade när dem arbetade där. Att de upplever 

denna otroliga skillnad på grund av hur det var då men att det kan vara annorlunda i dagens läge. 

Sammanfattning resultat 

De intervjuade förskollärarna uttrycker att inflytandet i förskolan är viktigt. Inflytande innebär att 

barnen får vara med och bestämma och att få göra sin röst hörd. Att de får ha något att säga till om. 

Barnen ges inflytande genom att pedagogerna lyssnar in dem och utgår ifrån vad de är intresserade av.  

De får vara med och bestämma till exempel vilken park de ska besöka eller vad dem ska äta för mat. I 

projektarbetet är det barnen som får bestämma innehållet helt och hållet. Pedagogerna hjälper dem att 

utmanas och att föra projektet framåt, men det är barnen som bestämmer vad det handlar om och när 

de tappar intresset så tar projektet slut. Metoderna de använder sig av för att ge alla barnen inflytande 

kring projektarbeten är att de reflekterar och utvärderar barnen och i sina utvärderingar ser det ifall alla 

barnen har fått komma till tals och fått berätta om sina idéer. Barn kan få för mycket inflytande genom 

att man låter dem bestämma själva vad de ska göra hela tiden. Alla intervjuade förskollärare var eniga 

om att barns inflytande inte är att göra vad de vill hela tiden, utan att pedagogerna måste få dem att må 

bra av lite regler och strukturer. Men inom ramar för dessa regler och strukturer får barnen ha 

inflytande kring allt. 

Analys 

I den här studien har jag undersökt hur förskollärare uttrycker sig om barns inflytande kring 

projektarbeten i förskolan. I analysen utgår jag från mina två frågeställningar (i två olika delar) och 

sätter de två begreppen makt och positionering och det som Wall skriver om att ta barnets perspektiv 

(childism) ihop med mina data. 

Hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om barns inflytande kring 

projekten i förskolan? Hur ges/får/tar de inflytande? 

I tidigare forskning framkom det att de finns brister gällande barnens inflytande. Emilsson (2007, s. 

21) synliggjorde i sin studie kring barns inflytande i samlingen att det inte alls tilldelades inflytande. 

När barnen väl försökte ta inflytande hindrades dem av pedagogerna, som bestämde hur samlingen 

skulle gå till. Där låg makten hos pedagogerna. Även Qvarsell (2011) ställde frågan till ett yngre barn 

om de får ha inflytande, och flickans svar blev att ”vi är för små” (Qvarsell 2011, s. 66). I mina 

intervjuer kom det fram olika exempel på maktutövanden i förskolan. Bland annat var barnets ålder 

och språk något som fungerade som en tydlig maktfaktor.  
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Förskollärarna berättade att språket är en maktfaktor som hjälper barnen att uttrycka sina tankar och 

vad de vill göra och eftersom de kan argumentera för vad de vill, får de oftare sin vilja igenom. ”Det är 

lättare med de äldre barnen. Det beror på att man kan diskutera sakerna på ett annat sätt… De kan säga 

vad de vill och då lyssnar man.” Ur ett poststrukturellt perspektiv menar man att makt är något som 

finns i alla relationer och att varje individ är både en produkt och en utövare av makt (Dahlberg et al. 

2013, s. 45). På så sätt kan man förstå hur makt ska delas mellan alla inblandade och att även de små 

ska få vara med och bestämma och uttrycka sin åsikt. 

I resultatet kan man tydligt se att pedagogerna ansåg det lättare att arbeta med inflytande med de äldre 

barnen på grund av att de kunde tala om vad de ville och hur de tänkte, men även om alla tyckte så, 

var alla förskollärare tydliga med att uttrycka att det är deras uppgift att lära sig att se alla barnen, även 

de som inte ännu kan tala. Förskollärare D uttryckte sig ”De stora barnen kan uttrycka sig mer verbalt 

än de små, men det är min uppgift att ändå försöka fånga deras intentioner. Att jag är med på vad de 

försöker klura ut.” Pedagogerna arbetade med att alla barnen i förskolan skulle ges inflytande, oavsett 

vilken ålder det handlar om eller ifall barnen kan prata. Alla skulle få vara med och bestämma kring 

vardagen och kring vad som ska göras i projektarbeten. Inom förskolan är det möjligt att se/förstå 

makten som Foucault identifierat den (se Dahlberg et al. 2013, s. 45) det vill säga att det inte finns 

något bestämt maktbegrepp eller tydlig över-underordning. Makten är mångskiftande och utövas inte 

bara längre av härskaren (i detta fall förskollärarna eller de äldre barnen) utan av alla i barngruppen. 

Detta kan man förstå som att alla berörs av makten men får också utföra den själv (Dahlberg et al. 

2013, s. 45). Dolk (2013) beskrev att var intresserad av hur makten förhandlades mellan vuxna och 

barn på förskolan. Hon beskriver att delaktighet i förskolan innebär att aktivt vara med och skapa 

relationer och normer i, och kunna påverkar ramarna kring, en pedagogisk verksamhet (Dolk 2013, s. 

24). För att barnen ska kunna vara med och påverka vad som sker i den pedagogiska verksamheten 

och få vara med och bestämma är det viktigt att makten fördelas mellan de vuxna och barnen.¨ 

Foucault identifierar något som han kallar för disciplinär makt, vilket Dahlberg beskriver utförligt i 

relation till förskolan. Det är en makt som formar individer, varken med eller mot deras samtycke, 

vilket jag redan beskrivit i teoridelen. Den disciplinära makten formar individer efter en viss norm 

(Dahlberg et al. 2013, ss. 45-46). Jag kopplar detta till att makten formas efter vilken situation en 

förskollärare sitter i, vilket min studie visar.  

Ibland kanske det är lättare att ”se över” de små barnen när man har en stressig dag och de tar längre 

tid på sig att visa sina intentioner, vilket blir tydligt i förskollärares E svar. Det blir kanske lättare att 

enbart lyssna sig till de äldre barnen och låta dem få säga sitt. Att stress kan förekomma på förskolan 

har nog alla som arbetat där uppmärksammat. Det är mycket att göra, lite tid och många barn. Vem 

som för tillfället tilldelas makten kan bero på situationen. Förskollärarna rättar sig efter vilken norm 

det är på förskolan just den dagen, den tiden och därefter tilldelar makten.  

Det framkommer även i mina resultat att det ska vara okej att alla barnen inte vill vara med (se 

förskollärare F svar). Att man till exempel inte vill prata inför en grupp eller ta mycket plats. Men att 

man, trots detta, ska ges chans till inflytande. ”Man ska inte behöva prata eller ta plats för att få 

inflytande. Min uppgift är att låta alla barnen få ha inflytande på sitt sätt. Det är min uppgift att hitta 

det” uttrycker sig en av förskollärarna. Inom det poststrukturella perspektivet finns det ingen given 

sanning. Barnen är inte på något speciellt sätt, det finns till exempel ingen ”typisk femåring”. Man 

positionerar sig och positioneras hela tiden i olika sammanhang i relation till de normer som finns i de 

olika miljöerna (Nordin-Hultman 2006, ss. 168-169). Barnen på förskolan positionerar sig olika 

beroende på vilken miljö de befinner sig i, är de i en grupp där de känner sig trygga – kan de prata och 

ta plats.  
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Är de i en grupp där de inte känner någon eller inte känner sig trygg – kan de vilja ta ett steg bakåt. 

Det ska inte spela någon roll hur barnen positionerar sig, förskollärarna ska ändå hitta ett sätt att ge 

dem inflytande på. Vill man inte ta plats, behövs det inte. Hur kan de då få göra sin röst hörd istället? 

En av förskollärarna sa ”..det ska vara helt okej att inte vilja ta plats i en grupp. Det ska vara helt okej 

att inte göra det men man ska ändå bli sedd och respekterad. Det barnet kan ha har andra strategier att 

få fram sin vilja i exempel leken.” Det är viktigt att komma ihåg att precis som positionering tas upp i 

relation till det poststrukturella perspektivet, att det finns fler sätt att vara på. Alla sätt är okej och det 

är även okej att ändra sätt beroende på situation och aktivitet. Dessa positioneringar skapas i och 

genom språket (Nordin-Hultman 2006, s. 169).  

Det är viktigt att komma ihåg att barnen positionerar sig. Men även förskollärarna positionerar sig 

olika beroende på ifall de arbetar med ett yngre eller ett äldre barn. En av förskollärarna uttryckte sig 

att ”vi försöker arbeta med inflytande på samma sätt med alla, men intressena ser olika ut och därför 

blir det att vi gör olika saker i grupperna.” Återigen blir det en tydlig koppling till den poststrukturella 

förståelsen av positionering. Det vill säga attt man blir till i relation till miljön och dess sammanhang 

(Nordin-Hultman 2006, s. 168). Genom ett poststrukturellt perspektiv ses världen som socialt 

konstruerad. Det är inte något som finns eller är på ett visst sätt (Dahlberg et al. 2013, s. 35). 

Vilka didaktiska metoder pedagoger använder sig av för att ge barn 

inflytande kring projekten? 

Förskollärarna har makten att skapa regler och strukturer som behövs för att hålla ordning. För att det 

inte ska skapas kaos och en orolig stämning. I mitt resultat framkom det att när man låter barnen göra 

som de vill hela tiden, blir det stökigt och många av barnen vet inte vad de vill göra eller vad som 

finns att göra. Så för att hålla ordning, för att barnen ska veta vad som finns att göra behövs det att 

pedagogerna har makten att skapa regler och strukturer som barnen sedan kan röra sig fritt i. Det är 

inom dessa regler och strukturer som barnen också har makten att bestämma. Här ser man en tydlig 

koppling till att makten är mångskiftande och alla berörs av makten men får också utföra den själv. 

Barnen får utöva den själv inom dessa ramar och inom ramarna utövas den inte bara av härskaren utan 

av alla i barngruppen (Dahlberg et al. 2013, s. 45). Det går även att koppla till Walls idéer om 

childism, att inta ett barn perspektiv och utgå ifrån deras funderingar och tankar. Att göra saker som 

utgår från deras perspektiv (Wall 2010, s. 3). Det kanske inte alltid är det bästa att låta dem bestämma 

för mycket då det blir en väldigt stor uppgift för barnen. De vet inte alltid vad som finns att göra, vad 

som är bra att göra, eller vad de borde göra. Att lägga för mycket ansvar på barnen kan resultera i att 

det blir rörigt och de inte finner någon ro, att de vill göra saker hela tiden, byta aktiviteter och springa 

omkring. Att utgå ifrån barnens intresse och deras perspektiv är bra, men inte för mycket. De är 

fortfarande små och jag tror uppgiften att bestämma själv hela tiden blir för stor. 

”Vi utgår ju från deras intressen och önskemål…. Men det är dem som bestämmer innehållet, vad de 

är intresserade av i nuet.” (säger förskollärare D) Det framkom i resultatet att förskollärarna utgår ifrån 

barnens intressen när det kommer till vad de ska arbeta med i projektarbeten. En av förskollärarna 

uttryckte sig att nu när hon arbetar i en reggio emilia inspirerad förskola så är hon beredd på att arbeta 

med ett ämne på 30 olika sätt eftersom de är tvungna att kolla efter vad barnen är intresserade av. 

Detta ser jag som en koppling på att förskollärarna ständigt positionerar sig utefter barnens intressen. 

Det finns inget som säger att alla barnen i projektgruppen är intresserade av att arbeta med till exempel 

hösten på samma sätt under projekttiden, och då måste förskollärarna positionera sig och bli till i varje 

miljö.  
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Man positionerar sig hela tiden i relation till de möjlighetsvillkor och normer som finns i de olika 

miljöerna och aktiviteterna som utgörs (Nordin-Hultman 2006, s. 169). Beroende på vad barnen vill 

göra eller vilka frågor de ställer, måste förskollärarna bli till i varje situation och i varje aktivitet. En 

av pedagogerna förklarade också att de ibland sätter ihop barn med varandra som kanske inte alltid 

leker med tillsammans men som har olika strategier att tänka så de kan se att man kan tänka på olika 

sätt. Genom att pedagogerna gör på detta vis visar man barnen att det finns olika sätt att tänka, och 

olika sätt att positionera sig beroende på vilken aktivitet man håller på med och vem man är. Alla 

tänker eller är inte på samma sätt och det är okej. Man kan få en annan syn på någon som man inte 

känner så bra, om man får arbeta med den på ett annat sätt än vanligt. Då lär man sig också att se att 

ingen människa är på ett speciellt sätt hela tiden, utan blir till beroende på vem man är med eller vad 

man gör. 

Wall diskuterar begreppet childism som handlar om att det är viktigt att ta barnets perspektiv, att se 

världen utifrån deras perspektiv och lyssna till deras frågor och funderingar. Childism är en strävan 

efter att bemöta barns erfarenheter och ta dem i bruk (Wall 2010, s. 2-3). Jag kopplar detta till att 

pedagogerna intar barnens perspektiv genom att de ser vad barnen vill göra. Det är inte pedagogerna 

som bestämmer vad som ska göras i projektet, eller vad som ska utforskas. Det är barnen som 

bestämmer. Deras intressen styr. Pedagogerna lyssnar efter deras funderingar på vad de är intresserade 

av och hur de ska arbeta vidare med det. Återigen kan man diskutera hur vida det är bra att låta barnen 

bestämma för mycket. Ifall det blir ett för stort åtagande och resulterar i en orolig stämning eller om de 

klarar av att bestämma så mycket hela tiden. Jag har märkt att barn väldigt ofta kan ha väldigt många 

idéer och de vill gärna göra allt. Men de måste och lära sig att man inte alltid kan göra allting, precis 

som man vill, när man vill. Precis som många av förskollärarna svarade måste de skapa rutiner för att 

barnen ska må bra, och jag tror också på att det måste finnas vissa begränsningar för barnen ibland. 

Annars kan det bli för mycket. 

Emilsson (2007) diskuterade begreppen sant och falskt inflytande. Där falskt inflytande innebar att 

pedagogerna lät barnen välja på saker som de redan i förväg hade valt ut. Det kunde till exempel 

handla om vilka aktiviteter de fick utföra. Pedagogerna hade redan innan bestämt att barnen fick välja 

mellan ett visst antal aktiviteter, så även om valet var barnens inom dessa fem, så var det ändå 

pedagogerna som gjorde urvalet. Genom att pedagogerna redan hade valt ut vilka aktiviteter barnen 

fick välja mellan så var det dem som hade den övergripande makten. På så sätt var makten egentligen 

inte rörlig bland både barnen och pedagogerna. Även om man gärna vill utgå från barnens intressen, 

och låter barnen välja så är det någonstans pedagogerna som gör det stora valet. Det är dem som 

plockar ut vad barnen får välja utav och det är pedagogerna som bestämmer vad de vill lyssna efter 

eller bygga vidare på när det kommer till projektet. De utgår ifrån barnens intressen, ja. Men det är 

ändå pedagogerna som väljer vilket av alla intressen som barnen har, som de fördjupar sig i. 

Sammanfattning analys 

Hur pedagogerna uttrycker att makten fördelas på förskolorna passar bra ihop med hur Foucault 

beskriver den. Makten är rörlig och utförs inte enbart av härskaren (förskollärarna eller de äldre 

barnen) utan alla får vara med och bestämma och utöva makt och ha inflytande. Pedagogerna har satt 

upp sina regler och strukturer, men inom det får alla vara med och bestämma oavsett vem man är eller 

hur gammal man är.  

Både barn och pedagoger positionerar sig i förskolan. Pedagogerna positionerar sig beroende på vilket 

eller vilka barn hon arbetar med och beroende på vad dem är intresserade av. Pedagogerna antar 

barnens perspektiv och utgår ifrån deras intressen när de arbetar med projektarbeten.  



21 

 

De lyssnar in barnen och deras funderingar och fortsätter arbeta med samma sak tills det är barnen som 

tappat intresset. Pedagogerna låter barnen få göra sin röst hörd och är beredda på att arbeta med ett och 

samma tema på flera olika sätt, eftersom alla barn tänker olika och vill olika saker.  

Diskussion  

Mitt syfte med denna studie har vart att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns inflytande 

kring projektarbeten i förskolan. För att kunna utforska det utgick jag från två frågeställningar som var 

hur de intervjuade förskollärarna uttrycker sig om barns inflytande kring projekten i förskolan och hur 

inflytandet ges/får/tas. Även vilka didaktiska metoder pedagoger använder sig av för att ge barn 

inflytande kring projekten. De presenterade resultaten har bland annat visat att alla förskollärare 

uttrycker att inflytande är väldigt viktigt. Det har även jag märkt varje gång jag har varit ute på praktik 

eller arbetat. Inflytande har varit något som alla tycker är viktigt, oavsett hur mycket man egentligen 

arbetar med det på just den avdelningen. Det står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010, s. 12) hur 

viktigt det är och vem man egentligen än pratar med, uttrycker de att inflytandet är viktigt. För mig har 

det blivit ganska tydligt genom mina år som VFU student och vikariejobb att det skiljer sig så ofantligt 

mycket hur man arbetar med inflytande, och det är en del gånger då jag inte ens kan tycka att det sker 

någon form av inflytande alls från barnens sida, utan att pedagogerna bestämmer allting. Kanske har 

barnet själv fått välja vilken färg på pennan hen vill måla med, men inte mycket mer än så. Sen har det 

funnits ställen där det arbetas med inflytande på alla möjliga sätt och hur ofta som helst.  

De intervjuade förskollärarna uttrycker att inflytandet i förskolan är viktigt. Inflytande innebär att 

barnen får vara med och bestämma och att få göra sin röst hörd. I mina analyserade resultat 

framkommer det att det inte enbart är pedagogerna som besitter makten att ha inflytande i förskolan. 

Den utövas även av barnen. Makten är rörlig. Barnen får inte ha inflytande kring precis allting i 

förskolan. Det finns vissa regler och strukturer som förskollärarna skapat och det är inom dessa regler 

och strukturer som de får ha inflytande. Pedagogerna uttrycker att det är helt upp till barnen vad ett 

projekt ska handla om men pedagogerna hjälper till att utmana dem och ser till så att projektet kommer 

framåt. Men pedagogerna skapar ändå sina regler och ramar och det är alltså inom dessa som makten 

är rörlig. Den är inte helt rörlig från början. De intervjuade förskollärarnas metoder för att ge alla 

barnen inflytande är att anta barnens perspektiv och se vad deras frågor och funderingar är. De lyssnar 

in och reflekterar över vad barnen säger och utvärderar sedan vad de sett och hört och kan då se ifall 

alla barnen varit delaktiga. Pedagogerna positionerar sig och blir till i varje situation och ”rättar” sig 

efter vad barnen vill. Med det menar jag att de är förberedda på att det finns flera olika sätt att arbeta 

med ett projekt på och de är öppna för barnens frågor och kan inte bestämma själva att projektet ska 

sluta utan det är upp till barnen och vad de visar intresse för.  Förskollärarna arbetar för att ge alla 

barnen inflytande och trots att många av dem uttryckte att det var lättare att arbeta med inflytande med 

de äldre barnen så var de alla överens om att det är lika viktigt att se alla barnen och att det är deras 

uppgift att se vart barnen är sitt bästa jag. Att se olika strategier som barnen använder sig av för att 

kunna ge inflytande än bara genom talet. 

Mina resultat innebär, precis som jag trodde innan, att inflytandet är väldigt viktigt i förskolan och att 

alla ska få chansen till inflytande. Emilsson (2007) nämner varför barn borde få inflytande. Inflytande 

är bland annat en mänsklig rättighet.  
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Det handlar inte enbart om inflytande vid barns lärande och sociala process, inflytande har ett eget 

värde. Det är inte bara en förberedelse inför framtiden, det är något som pågår här och nu och det är 

allas rätt att bli sedda, hörda och respekterade (Emilsson 2007, s. 14). Att ge ett barn inflytande 

handlar alltså inte bara om förskolans vardag. Det är större än så. Det är barnens rätt att få vara med 

och bestämma om frågor som gäller dem. Det finns ingen vuxen som skulle vilja att någon annan 

bestämde allting åt en, så varför ska barnen inte få ha något att säga till om? Barn utgör, som Wall 

(2014, s. 1) nämner en tredjedel av mänskligheten. De är ingen minoritet så varför är blir de så ofta 

behandlas som det då, bara på grund av deras ålder. Det är viktigt att ta barns perspektiv, och se på 

världen utifrån deras perspektiv, frågor och funderingar. Det är viktigt att det byggs och finns en 

samhällelig värld som utgår från deras perspektiv med regler och lagar som utgår från barn men som 

gäller för alla (Wall 2014, s. 3). Den platsen kan vara förskolan. En plats där barnen får vara med och 

säga till om frågor som rör dem. De är trots allt där längre än vad vi pedagoger är ibland.  

Inom den poststrukturella teorin pratar man om att det inte finns något som är på ett bestämt sätt. Man 

pratar om hur människor positionerar och positioneras hela tiden beroende på situationen och dess 

sammanhang. Arnér (2006) menar att möten mellan människor förändras konstant, eftersom vi 

framträder på olika sätt för varandra, i olika sammanhang (Arnér 2006, s. 12). Det framkom att både 

pedagogerna och barnen positionerar sig i förskolan. Pedagogerna rättar sig efter vad just den specifika 

gruppen vill och positioneras beroende på om hon arbetar med ett äldre eller yngre barn. Det ser olika 

ut, för att alla människor och alla situationer är olika. Slutsatsen i Arnérs studie var bland annat att det 

är regler, traditioner, och pedagogernas syn på barn och pedagogernas hänsyn till varandra som styr 

arbetet. Ifall ett barn skulle ta initiativ till något, oavsett vad, som kunde störa ordningen och överraska 

pedagogerna, möts de ofta av oro från pedagogerna. En oro för att situationen ska skapa stress för 

dem. Pedagogerna tar hellre hänsyn till de traditioner de har och vad kollegorna anser, snarare än vad 

barnen anser önskvärt eller meningsfullt. Trots vad målen i förskolan uttrycker barns rätt till inflytande 

(Arnér 2006, s. 93). Det sätter sig emot lite i vad jag kom fram till. I mina resultat var det ingen som sa 

att barnen inte fick chans till inflytande för att det kunde skapa stress eller störa ordningen. Däremot 

kom det fram att barnen inte alltid kan göra som dem vill för det skapar oordning. Men det handlade 

inte om att barnen tog initiativ som pedagogerna inte var beredda på, utan bara att de var tvungna att 

ha vissa regler.    

I min inledning skrev jag om hur det var varje gång jag kom ut på VFU. Hur mina handledare alltid 

föreslog de barnen som pratade mycket och de som tog för sig. Under studiens gång har jag haft i detta 

i bakhuvudet. Det har framkommit att det är lättare att ge inflytande till dem som pratar och ”tar för 

sig” men alla ska ha chans till det. Mina tankar och mina slutsatser från denna studie är att det inte ska 

spela någon roll hur mycket plats ett barn tar eller hur tystlåten eller blyg man är, man ska ändå ha rätt 

till inflytande lika mycket som alla andra. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Då denna studie handlar om inflytande i projektarbeten på förskolan är den kanske framförallt relevant 

för de förskollärare som kommer att arbeta mycket med projektarbeten. Men eftersom den innehåller 

generella tankar om inflytande och hur man kan arbeta med det i verksamheten, och inte bara 

projektarbeten, kan den ha betydelse även för dem som inte kommer att arbeta så mycket med 

projektarbeten. Mina förhoppningar med denna studie är att kunna bidra med att de som berörs får upp 

ögonen för hur inflytandet ser ut på just deras förskola. Hur de arbetar med det och vad som kan göra 

att fler barn får chans till inflytande.  
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Barns inflytande och delaktighet har en stor betydelse och en viktig plats i förskolan läroplan och 

inflytandet ska inte bara gynna de äldre barnen, eller de med talet, utan alla barn måste få en chans att 

få inflytande och påverka sin vardag. 

Då resultaten i min studie har visat att många av förskollärarna tycker att det är svårare att arbeta med 

inflytande med de yngre barnen i jämförelse med de stora, blir det viktigt med ett arbetssätt som ger 

alla lika stora chanser till inflytande. Viktigt att tänka på när man arbetar med inflytande är att alla 

barnen visar sig på olika sätt och det är pedagogernas uppgift att se dessa. Alla vill inte prata högt eller 

ta för sig i en grupp. Det är viktigt att komma ihåg att möta alla barnen på deras nivå och se vad deras 

strategier för att ta för sig är. Det är viktigt att respektera om en inte vill prata i grupp men då inte 

glömma bort att erbjuda inflytande på andra sätt. Det är viktigt att alla barn, oavsett ålder och oavsett 

vem man är får sina intressen tillgodosedda. Sedan kan det vara värt att se till att ifall det är för stor 

skillnad på hur inflytandet är fördelat om man arbetar i en ålderblandad jämfört med en ålderindelad 

grupp, kanske kan man diskutera kring hur vida det är bra med ålderblandade grupper eller inte. Ifall 

det blir så som några av pedagogerna uttryckte sig, att de yngre barnen kan hamna i bakgrunden en 

stressig dag just på grund av att de inte kan prata eller göra precis som de äldre. Att se det utifrån de 

yngstas perspektiv då. Det ska inte vara rätt att de hamnar i skymundan bara för att de tar längre tid på 

sig att framföra deras intentioner. Samtidigt som det finns många positiva saker med att ha 

åldersblandat. Men det kan vara något som är värt att tänka på. 

Slutsatser 

Jag har i analysen resonerat kring de två frågeställningarna och mitt syfte. Min första frågeställning 

handlar om hur de intervjuade förskollärarna uttrycker sig om barns inflytande kring projekten i 

förskolan och hur ges/får/tar de inflytande. Genom denna studie dras slutsatser om vad inflytande är 

och varför det är viktigt. Inflytande är, enligt de intervjuade förskollärarna, att barnen får vara med och 

bestämma, att de får ha något att säga till om. Läroplanen nämner hur viktigt det är med att ge barnen 

inflytande och det är även en mänsklig rättighet att barn ska få vara med och säga till om frågor som 

rör dem. Alla inblandade pedagoger uttryckte att inflytande är viktigt och att alla barn ska erbjudas 

inflytande. Men de uttryckte att det är lättare att arbeta med inflytande med de äldre barnen och de 

med verbalt språk än de utan. Anledningen till att de tycker att det är lättare att arbeta med inflytande 

med de äldre barnen är för att de kan själva säga vad de vill göra och vad de tycker. De kan 

argumentera för sin sak och då blir det lättare att lyssna till dem. Men alla uttrycker att även om det är 

lättare med de äldre barnen så är det deras jobb att se till att erbjuda alla barnen inflytande. Det är 

deras jobb att se och lyssna till de yngre också – och de som inte vill eller vågar ta mycket plats i en 

grupp. Det är pedagogernas jobb att se vart alla barnen är sitt bästa jag och vill de inte ta plats i en 

grupp så är det deras jobb att erbjuda inflytande på andra sätt. Alla ska ha rätt till inflytande och att 

lyssna till när barnen säger nej är också viktigt. Att inte vilja vara med är också att ha inflytande. 

Den andra frågeställningen handlar om vilka didaktiska metoder som förskollärarna använder sig av 

för att ge alla barnen inflytande kring projektarbeten. Många av förskollärarna använde sig att mallar 

där de hela tiden utvärderade vad barnen var intresserade av och vad som hände under projekttiden. 

Tack vare dessa utvärderingar kunde pedagogerna se ifall alla barnen hade fått komma till tals och 

vilka som kanske inte hade det, så att de kunde engagera alla och låta alla få komma till tals och 

berätta om sina idéer. Alla arbetade efter barnens intressen och det vad var barnen var intresserade av 

för stunden som projekten handlade om.  
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Pedagogerna kunde inte själva bestämma när ett projekt var slut utan det handlar om när barnen 

tappade intresset. Pedagogerna kunde hjälpa till att utmana barnen och föra projektet framåt men det 

var hela tiden deras idéer och intressen som de utgick ifrån.  

Mina begrepp jag utgått ifrån när jag gjort analysen är makt, positionering och childism. Det framkom 

tydligt i mina resultat att det inte bara är pedagogerna som besitter en makt i förskolan och bestämmer 

vad som ska göras eller hur. Alla får ta del av makten och barnen får vara med att bestämma och tycka 

till. Alla berörs av makten och alla utför den. Däremot kan man se någonstans också att det handlar om 

denna sanna/falska makt som tagits upp av Emilsson (2007). Någonstans är det ändå pedagogerna som 

väljer vad de tillsammans ska fördjupa sig i och de väljer vilka av alla idéer och förslag som de ska 

lyssna efter. De skapar sina rutiner och ramar och sen inom det är makten på ett sätt fri, men den är 

aldrig helt fri. Man kan tydligt se också hur pedagogerna positionerar sig beroende på om de arbetar 

med ett yngre eller ett äldre barn. Pedagogerna anpassar sig och hur de lyssnar in inflytande olika och 

arbetar för att alla barn ska få ha inflytande. Childism handlar om att pedagogerna ska inta barnens 

perspektiv och se världen utifrån deras syn och deras önskningar. Detta är precis vad pedagogerna 

försöker uppnå. De utgår ifrån barnens intresse och vad de vill göra och på vilket sätt de vill arbeta 

med projektet på. Att arbeta med inflytande är inte alltid lätt och det kan vara svårt att lyssna in alla 

olika idéer och önskningar som barnen har med det är ett viktigt arbete och alla ska få kunna göra sin 

röst hörd. 

Vidare forskning 

Det första jag blev medveten om när jag skulle välja ämne är att det finns otroligt många situationer i 

förskolan där barnen bör ha inflytande vid. Jag har märkt att det är lättare att arbeta med de äldre 

barnen då de kan argumentera för vad de själva vill. En studie som jag skulle tycka var intressant är 

inflytande i åldersblandade grupper av något slag. En studie som belyser hur skillnaderna ser ut hos de 

yngre och de äldre och ifall det är mer positivt att ha åldersblandade grupper eller ifall det blir mer 

”rättvist” om alla är i samma ålder och ligger på ungefär samma nivå. Vad blir fördelarna med 

inflytande i en åldersblandad grupp och hur kan man arbeta för att de yngre barnen inte ska bli satta åt 

sidan isåfall? Blir det lättare att arbeta med inflytande om alla är i samma åldrar och vad blir det 

negativa med att inflytande blir så olika beroende på om man är med barn i sin ålder och på sin nivå, 

än om man är en blandad grupp? 
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 

1. Vad betyder ordet inflytande för dig som förskollärare? 

 

2. Hur arbetar ni med barns inflytande i vardagen? I vilka situationer tycker du att det är lätt/svårt att 

lyssna in barnen och låta dem vara med och bestämma? 

 

3. När ni har projektarbeten – hur jobbar ni då med barnens inflytande? Har ni några metoder eller 

rutiner för att få med allas idéer och tankar? Berätta! Har du något exempel? 

 

4. I vilka delar av projektet får barnen vara med och bestämma? I vilka delar är det svårt? 

 

5. När ni bestämmer vilket innehåll projektarbetena ska ha – vem får bestämma? 

 

6. Arbetar du olika med inflytande beroende på deras ålder? 

 

7. Tycker du att det är lättare att arbeta med inflytande med äldre/yngre barn? Vad tror du det kan bero 

på? 

 

8. Finns det situationer där yngre/äldre får mer eller mindre inflytande? 

 

9. Upplever du att alla barn vill ha inflytande? Är det några som alltid tar inflytande/står över? Kan 

man ha/få inflytande ickeverbalt? Kan du ge något exempel? 

 

10. Kan barn få för mycket inflytande i verksamheten – vad händer då? Har du något exempel? 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

 
Huddinge, 3/12-2015 

 

Hej! 

Jag är student 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. Min studie kommer att handla om barns inflytande 

kring projektarbeten i förskolan. För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua en eller fler 

förskollärare på er förskola.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God forskningsed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 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 jag be om ert medgivande för er medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Josefin Johansson 
 

Josefin Johansson 
0702090967 
Josefin_johansson10@hotmail.com 
 
 
 
Handledarens namn Anna Palmer 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: anna.palmer@buv.su.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  

 

 

 

Jag MEDGER att delta i studien.  [  ] Om inte ignorera detta brev. 

 

 

Namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 
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