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Enligt läroplanen för förskolan skall barnens behov och intressen ligga till grund för 

utformning och planering av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen beskriver även 

att alla barn ska få möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll 

och arbetssätt. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur pedagoger arbetar 

när det gäller att involvera barnens inflytande och intresse under skogsutflykter. 

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats där vi valt att utföra ostrukturerade 

observationer av ett arbetslag med tre pedagoger. I studien ingår barn i åldrarna 3-5 år.  

  

Resultatet visar att pedagogerna tar tillvara på barnens intressen och behov främst i 

samtal. Barnen ges inflytande över det som rör dem själva och ingen annan. Alltså ges 

inte alltid det inflytande som läroplanen förespråkar barn skall ha när det gäller 

verksamhetens innehåll och arbetssätt. I resultatet framkom olika orsaker som hindrar 

pedagogerna till att ge barnen inflytande vilket var tidsbrist, säkerhetsperspektiv samt 

regler och rutiner.    
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According to pre-school curriculum, the children´s needs and interests from the basis 

for the design and planning of the educational activities. The curriculum also highlights 

that all children should have the opportunity to satisfy their increasing ability to 

influence the content and approach. The purpose of this study is to examine whether and 

how teachers work in involving children's influence and interest in forest excursions. 

 

The essay is based on a qualitative approach in which we have chosen to carry out 

unstructured observations by a team of three educationalists. The study includes 

children of 3-5 years of age. 

  

The results show that the educationalists take advantage of children's interests and needs 

foremost in conversations. The children are given the possibility of influence that of 

which concerns only themselves and nobody else. In other words, the children are not 

given the possibility to influence that the educational activities that the curriculum 

advocates with regard to the content and approach. The results revealed a variety of 

reasons that prevent educators to give the children influence on the educational 

activities. The main reasons were related to lack of time, security context, rules and 

procedures.  
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Inledning 
Det är en självklarhet att Sverige lever i en demokrati och det tas för givet, genom 

rösträtt och vår möjlighet att uttrycka åsikter och tankar. Dock är det inte lika självklart 

för barn i förskolan, enligt oss. Vi har tidigare upplevt att barn inte är medvetna om att 

de faktiskt har rätt till att påverka sin vardag utifrån egna intressen och behov. Under 

lärarutbildningen har nyfikenheten för hur pedagoger arbetar med och bemöter barns 

intresse funnits. Utgångspunkten i föreliggande studie är att barns intresse spelar stor 

roll vid lärande. Genom intresse anser vi barn blir motiverade till att lära vilket bidrar 

till ökad kunskap. Vi anser att barnens behov och intressen skall ligga till grund för 

utformning och planering av den pedagogiska verksamheten samt skall barn ges 

möjlighet till inflytande och påverkan utefter ökande förmåga. Det belyser även 

läroplanen för förskolan(Lärarförbundet, 2006). 

 

Utifrån vår nyfikenhet kring pedagogers arbete att involvera barns intresse och 

inflytande valdes därmed studiens ändamål, som är att undersöka om och hur pedagoger 

fångar barnens intressen och ger dem möjlighet att påverka verksamheten. Vi anser det 

är av stor vikt att de vuxna lyssnar till barnen och ger dem inflytande i verksamheten. 

Faktum är att verksamheten är barnens och den skall enligt oss kännas meningsfull för 

dem. Våra tidigare erfarenheter visar att pedagoger sällan gör barnen delaktiga i de 

beslut som tas. De flesta förskolor vi stött på under utbildningen går en gång i veckan 

till skogen, dock ofta till en och samma plats. Det vi undrar är om och hur pedagogerna 

involverar barnen till inflytande och tar tillvara på deras intressen under dessa 

skogsutflykter.  

 

Vi anser studien är av stor vikt då vi märkt att det finns begränsad forskning kring barns 

inflytande i förskolan. Den mesta forskning berör skolan och elevers inflytande.  

 

Begreppsförklaring 

I detta avsnitt förtydligas vår och litteraturens definition på inflytande, delaktighet, 

demokrati samt skogsutflykter för att underlätta fortsatt läsande och öka förståelsen för 

innehållet.  

 

Delaktighet handlar enligt oss att få vara en del i verksamheten på förskolan, aktiviteter 

och diskussioner. För att delaktighet skall erhållas är det av stor vikt att pedagogen tar 

tillvara barnens intressen. I de situationer, som rör barn, anser vi det viktigt att 

pedagoger visar tillit till barnen med hjälp av positiv stöttning. Enligt Johannesen och 

Sandvik (2009) är det en fråga om hur människor samspelar, respekterar och lyssnar till 

varandra i en gemenskap. Författarna hävdar att genom en god gemenskap kan barn 

vara delaktiga genom sina uttryck och åsikter för att tillsammans skapa en bra vardag i 

förskolan.   
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Vi anser begreppet ge inflytande innebär barns möjlighet att påverka sin tillvaro genom 

handling men även genom ord. Det är även något Johannesen och Sandvik (2009) anser 

viktigt då de menar att pedagogen måste via respekt inkludera barnen oavsett åsikt, 

ålder eller egen inställning. Dock belyser författarna att barn inte kan, eller ska, behöva 

ta lika stort ansvar som de vuxna utan det formella ansvaret ligger på pedagogerna. 

Arnér (2009) tydliggör att barns inflytande i förskolan ska utveckla att pedagogen 

planerar innehållet i undervisningen med uppmärksamhet på barnens idéer, erfarenheter 

samt initiativ. Pedagogen får utveckla sin planering utifrån barnens perspektiv. 

Författaren menar också att inflytande är detsamma som att göra barns röst hörd och att 

den vuxne har makten att välja om barnens röster skall bli hörda och respekteras eller 

inte. Författaren belyser även att barnet bör ha utvecklat och utformat egna kunskaper 

samt redskap för att själv skapa detta inflytande.  

 

Arnér (2009) påpekar att om barn får inflytande i undervisningen utvecklar de en 

förståelse för begreppet demokrati och vad det innebär. Den åsikten delar Johannesen 

och Sandvik (2009) då de menar att begreppen delaktighet och inflytande ofta är knutet 

till demokrati. Demokrati betyder enligt Nationalencyklopedin (2000) folkmakt eller 

folkstyre. Det vi menar med demokrati i vår studie är att barnen skall vara delaktiga vid 

beslutsfattning. De beslut, som angår barnens vardag, bör de enligt oss få vara en del i 

utefter deras egen förmåga. 

 

Med skogsutflykter menas i arbetet promenad till skogen, i skogen och promenad från 

skogen.   

Syfte 
Syftet är att undersöka om och hur pedagoger arbetar när det gäller att involvera barnens 

inflytande och intresse under skogsutflykter.  

Frågeställning 

Hur arbetar pedagogerna med barns inflytande under skogsutflykter? 

Hur fångar pedagogerna upp barnens intressen? 

Vad finns det för skillnader och likheter när det gäller barns inflytande under promenad 

till- i- och från skogen?  
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Tidigare forskning 

Demokrati  

Danell et al. (1999) hävdar att inflytande syftar till att skapa ansvarsfulla och 

demokratiska medborgare. En förutsättning för detta, menar författarna, är att skolan 

yrkar inflytande samt att barnen är förtrogna med det. Sandberg (2008) delar samma 

åsikt och framhåller även att samhällets värderingar är en grund för förskolans 

verksamhet. En del av de demokratiska värderingar som betonas i förskolan är 

människors lika värde, solidaritet samt individens integritet och frihet, dessa värderingar 

skall enligt Doverborg och Pramling (1995) göra att barn blir delaktiga i sin egen vardag 

och få möjlighet att reflektera över frågor som rör deras liv. Författarna presenterar 

demokratins grundpelare som består av förmågan att se möjligheter till utveckling i 

olikheter. För att nå denna färdighet menar författarna att känslan av respekt är av stor 

vikt. Om barn skall uppfatta demokrati i sin omvärld så krävs det att barn lär sig förstå 

och upptäcka mångfalden i tillvaron hävdar författarna. Pedagoger bör alltså, enligt 

Doverborg och Pramling, synliggöra de demokratiska situationer som barnens vardag är 

fylld av genom att tydliggöra dem med ord och belysa möjligheten till olika lösningar i 

samma situation.  

 

Karlsson (2009) har i sin studie undersökt hur demokratiska värden som ansvar, omsorg 

och respekt kommer till uttryck i barns relationer. Studien belyser att barn inte verbalt 

beskriver vad de tar ansvar för, visar omsorg och respekt för utan istället visas det 

genom interaktion, alltså barnens samspel med varandra och pedagog. Därmed menar 

Karlsson att pedagogens förhållningssätt, agerande och kontrollutövande är avgörande 

för hur mycket demokrati som kan ske vilket i sin tur påverkar barns möjligheter till 

inflytande.  

Barns inflytande 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) undersöker i sin studie om barn själva 

upplever att de får möjlighet till inflytande i förskolan. I studien ingick sex förskolor där 

alla femåringar intervjuades om deras upplevelser av inflytande. Resultatet visade 

tydligt att det fanns en skillnad över hur tillåtande förskolor kan vara när de gäller 

delaktighet och inflytande. Studien visade på delade meningar där några barn ansåg att 

de inte fick göra vad de ville utan tvingades göra det pedagogerna bestämt. Andra 

upplevde inte att de hade inflytande över rutiner heller inte över innehåll i styrda 

aktiviteter. De upplevde även att pedagogerna visste vad barnen ville göra samt att 

regler var förhandlingsbara (Sheridan och Pramling Samuelsson 2001).  
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Det finns många argument om varför barns inflytande är viktigt och betydelsefullt, men 

det mest grundläggande skälet är att det är en mänsklig rättighet. Barn med erfarenheter 

av inflytande klarar bättre att ta beslut och göra egna val samt inta sin egen ställning 

angående verksamhetens innehåll. I förskolan skall barn tillsammans med andra barn 

samt vuxna aktivt delta i beslut beträffande den pedagogiska miljöns utformning, regler 

för trivsel och samvaro samt ha möjlighet att välja mellan olika aktiviteter och 

material(Utbildningsdepartementet 2003).  

 

Danell et al. (1999) betonar att inflytande är en viktig beståndsdel för lärandet. Om barn 

får inflytande menar författarna att de också lär sig att ta ansvar. Arnér (2009) 

problematiserar kring begreppet ansvar som förekommer i förskolans styrdokument. 

Författaren redogör för den ökning som skett i samhället av intresset för barns ansvar 

samt inflytande i förskolan och menar att det beror på en förändrad syn på barn och dess 

lärande. I det förändrade synsättet som Arnér presenterar uttrycks att om barn får ta 

ansvar ges möjlighet bland annat till självbestämmande som sedan i samspel med andra 

skapar inflytande.  

 

Danell et al. (1999) hävdar att avsikten med inflytande är att göra verksamheten 

lustfylld för barnen. Författarna påpekar även att bristande resurser i skola och förskola 

kan påverka barns inflytande. En vanlig risk, enligt utbildningsdepartementet (2003), är 

att barns delaktighet och inflytande ofta blir mer till en ytlig handling istället för att 

verkligen på djupet ge barn inflytande. Pedagogerna måste inbjuda barnen att medverka 

utifrån sina förutsättningar och anpassa frågor efter deras ålder och mognad annars sker 

inget verkligt inflytande. Barn bör även bli informerade kring att de faktiskt får delta i 

beslutsprocessen samt att allas åsikter är av lika stor vikt (Utbildningsdepartementet 

2003).  

Pedagogens förhållningssätt 

En avgörande faktor för att barn ska få möjlighet till inflytande är hur de vuxna på 

förskolan ser på barn och sitt demokratiska uppdrag. Pedagogen har ett stort ansvar i att 

inspirera och vara med och skapa aktiviteter som bygger på barnens idéer och åsikter. 

Men det är väsentligt att pedagogen intar ett barnperspektiv då barn skall få möjlighet 

till inflytande i verksamheten. Dock belyses en risk i att pedagogen ofta anser sig veta 

vad barn vill och tror därmed att barn får inflytande genom att de vuxna arbetar utefter 

deras syn på vad barn vill (Utbildningsdepartementet 2003).  Arnér (2009) belyser 

vikten i att som pedagog vara medveten om vilket förhållningssätt man har för att, på ett 

strukturerat sätt och med yrkesmässig syn, kunna iaktta olika händelser. Författaren 

hävdar att när en pedagog kan ta barnens perspektiv och samtidigt hålla fast vid sitt 

egna perspektiv formas grunden för ett meningsfullt skapande. Hon menar även att 

perspektivtagning är viktigt för en gynnsam kommunikation mellan människor. 

Författaren påpekar också att när man kommunicerar försöker man sätta sig in i den 

andre individens perspektiv, för att sedan anpassa sitt eget bemötande. Arnér (2009) 

menar därför att andra människor har stor betydelse för barnet i dess utveckling samt 
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lärande. Det innebär också, enligt författaren, att andra vuxna människor har stor 

betydelse för barnet och dess ständiga utveckling.  

 

Med den auktoritet som pedagoger har menar Kernell (2002) att denne har det uttalade 

ansvaret. Dock påpekar författaren att om pedagogens auktoritet misslyckas startas ofta 

en maktkamp mellan barn och vuxna. Pedagogen bör därför enligt författaren vara 

tydlig med hur gruppen leds samt förklara detta för barnen för att undvika 

missuppfattningar som kan leda till besvär. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

problematiserar maktkampen och pedagogens auktoritet då de hävdar att pedagogen ofta 

kan upplevas tjatig och övervakande vilket i sin tur leder till irritation. Författarna 

upplyser då vikten av att som pedagog reflektera över varför vissa aktiviteter utförs 

samt för vems skull.  

 

Liljequist (1994) beskriver makt som en egenskap eller kraft för att driva igenom en 

vilja.  Makt är en avsiktlig viljemässig handling där det ingår allt från uppmuntran och 

löften till hot, manipulation och fysisk våld. Författaren tydliggör också att inom dessa 

makthandlingar kan personen förbjuda, hindra eller motarbeta andra som inte innehar 

lika hög grad av makt. Åberg och Lenz Taguchi (2005)  påstår att pedagoger omedvetet 

skapar sig makt exempelvis genom att bestämma över miljö, material och regler. 

Författarna hävdar att pedagoger bör sträva efter att ge barnen makt och inflytande över 

sitt individuella lärande genom att bemöta barnet med positiva förhoppningar. Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2001)  belyser i sin studie att pedagoger upplever en 

svårighet i att arbeta med barns inflytande eftersom de inte vet hur involveringen ska 

ske samt i vilka situationer barn bör få makt och därmed möjlighet att bestämma. 

Högberg (2007) menar att pedagoger skall ha insikt i varför man vill eller ska arbeta 

med barns inflytande. Författaren för ett resonemang kring att barn är väl medvetna om 

att de lär sig saker i relation med vuxna och accepterar därmed att de själva är den 

underordnade. Problemet ligger alltså, menar författaren, hos vuxna då de ofta 

framhåller att barn är i behov av dem när det gäller lärande. Detta leder enligt 

författaren till att barn får svårt att ta egna initiativ.  

 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) har pedagogen till uppgift att locka 

fram barns uppmärksamhet för demokrati samt uppmana till reflektion. Att som barn få 

möjlighet att påverka sin egen situation och få sin röst hörd är inte bara en rättighet alla 

har, utan är betydelsefullt då barn ska involveras i demokratiska processer samt bli 

delaktig i sitt lärande och sin utveckling. Författarna hävdar sedan att pedagogen skall 

ge barnen dess möjligheter för att utveckla olika ståndpunkter samt ständigt uppmuntra 

barn att berätta om dem.   
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Barns perspektiv och barnperspektiv 

Enligt Karlsson (2009) innebär begreppen barns perspektiv och barnperspektiv två olika 

synsätt att se på barn utifrån skilda infallsvinklar. Arnér och Tellgren (2006) för ett 

resonemang kring vikten av att som pedagog vara medveten om skillnaden mellan barns 

perspektiv och barnperspektiv. Skillnaden tydliggör Johansson (2003) då författaren 

menar att barns perspektiv behandlar barns erfarenheter, uttryck för åsikter och tankar 

samt deras intentioner. Även Arnér och Tellgren (2006) hävdar att barns perspektiv 

handlar om barnets egna föreställningar om individen själv. Johansson (2003) belyser 

vidare den förutsättning som skall finnas för att kunna närma sig barns perspektiv vilket 

är att ha en förmåga att kunna sätta sig in i andras situationer. Dock menar författaren 

att denna förmåga är begränsad och förståelsen för barns perspektiv kan aldrig bli 

fullkomlig, eftersom pedagoger inte kan undvika sina egna erfarenheter och förstålelser. 

Barnperspektiv beskrivs av Arnér och Tellgren (2006) där grunden också ligger i 

barnets perspektiv men tolkas utifrån den vuxne, alltså utgår barnperspektivet från 

pedagogens uppfattningar om barnet och dess situation.  

 

För att göra barn delaktiga i verksamheten menar Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) är det viktigt att utgå från barns perspektiv, alltså att se världen ur barnens ögon och 

inta dess livsvärld. Författarna påpekar att planeringen skall ske tillsammans med barnen för 

att ge utrymme till barns perspektiv som är ett villkor för att göra barn delaktiga.  

Regler och rutiner  

Förskolan styrs till stor del av rutiner för att få verksamheten att fungera på bästa sätt 

dessutom inger det en trygghet hos både barn och pedagog. Dock kan dessa rutiner vara 

mycket svåra att frångå vilket leder till att verksamheten ofta fastnar i samma mönster 

och blir då till hinder för arbetet med barns inflytande och delaktighet. Pedagoger kan 

även bli rädda för förändringar och istället tar hänsyn till rutiner och gör som de alltid 

gjort. För att undkomma detta problem bör det i arbetslaget finnas en öppenhet och 

trygghet som gör det möjligt att ifrågasätta och förändra verksamheten och dess rutiner. 

Det leder i sin tur till större möjlighet att ge barn det inflytande de, enligt läroplanen för 

förskolan, har rätt till (Arnér 2009).  

 

Lindqvist (2002) hävdar att förskolebarn är väl medvetna om de sociala regler 

pedagogerna skapar samt önskar vara de vuxna till lags. Dessa regler och ordningar 

menar författaren att barn fascineras över samtidigt som de ibland skräms av att bryta 

mot dem. Detta kan enligt Lindqvist bero på att barn inte vet hur reglerna förhåller sig 

utefter deras egna behov. Författaren menar också att verksamheten organiseras utifrån 

vuxnas perspektiv och barnen förblir gäster. Tid och rum planeras utifrån vuxnas sysslor 

och normer påpekar Lindqvist. Författaren upplyser att tid för lek organiseras enligt ett 

dagsschema och detta bygger på en inställning att barn behöver uppfostras.   



 

 

7 

 

Utomhuspedagogik 

Dahlgren et al. (2007) menar att pedagogerna ger barn större frihet utomhus där leken 

blir konkret, barnen kommunicerar mer med kroppen än med ord. Enligt författarna 

finns en stor variation i hur utomhusmiljön skall användas och det bör barnen själva få 

vara med och bestämma över. Centralt för utomhuspedagogiken, påpekar författarna 

vara, att lärandet blir baserat på sinnliga erfarenheter och en social delaktighet. De 

menar alltså att den lärande skall ha stort inflytande över var aktiviteten ska vara, vad 

den ska bestå av och hur den skall utformas. Dock påpekar författarna att en mer 

omväxlande utomhusmiljö bidrar till ett mer fördelaktigt lärande än då barn ständigt 

befinner sig i samma utomhusmiljöer. Av samma åsikt är Sandberg (2008) som 

tydliggör att barns lärande sker i en ständig process som bör bedrivas i en varierande 

miljö.  

 

Sandberg (2008) belyser barns intresse när det gäller att leka utomhus och menar att 

utomhusleken stimulerar barns sinnen samt främjar till ett lärande. Genom leken lär sig, 

enligt författaren, barnen att samarbeta och utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Dahlgren et al. (2007) delar denna åsikt då de hävdar att lek i naturen ger barnen bättre 

koncentration och den spontana uppmärksamheten ökar. Författarna tillägger även att 

barn blir mindre konfliktbenägna, friskare samt piggare när de får vistas i naturen.  

 

Pedagoger värderar ibland inomhusleken vara mer värdefull för barns lärande än 

uteleken, enligt Sandberg (2008), eftersom det som sker utomhus oftast kopplas till stor 

del med nöje. Författaren redogör för studier som stödjer resonemanget kring 

utomhusleken kontra inomhuslekens betydelse för lärandet. Enligt författaren har 

utomhusleken undervärderats, trots läroplanens belysning av utomhuslekens mening, 

eftersom lärandet där ofta blir mindre tydligt. Forskning har också visat att 

utomhusaktiviteternas intresse har ökat och det lärandet i utomhusmiljön är av stor 

betydelse.  

Styrdokument 

I läroplanen för förskolan beskrivs riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas där 

olika strävansmål framskrivs. I värdegrundstexten belyses vikten av att den pedagogiska 

verksamheten bedrivs utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Alla individer, barn som 

vuxna, skall bemötas med respekt och hänsyn. I förskolan skall alla barn få möjlighet att 

skapa sig en förståelse för vad som sker för att sedan utifrån det fatta egna beslut. Detta 

medför en ökad självkänsla och alla skall få möjlighet till delaktighet. Pedagogerna 

ansvarar för att arbetet leder till nya utmaningar för barnen. Arbetet skall också 

stimulera barns lust att erövra nya färdigheter och kunskaper. Det framgår i 

styrdokumentet (Lpfö 98) under målbeskrivningen om barns inflytande att arbetslaget 

skall ta tillvara barnets intressen och dess behov i utformningen av verksamheten. 

Barnen skall ges möjlighet till inflytande över verksamheten samt frågor som berör den, 

detta för att skapa en förståelse för vad ett demokratiskt samhälle innebär. Olika 
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strävansmål tas upp samt riktlinjer för arbetslaget i arbetet med barns inflytande 

(Lärarförbundet 2006). 

Strävansmål 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”(Lärarförbundet, 2006, 

s.32). 

Riktlinjer 

”Alla som arbetar i förskolan skall verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga 

och vilja att […] utöva inflytande i förskolan”(Lärarförbundet, 2006, s.32). 

”Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt” (Lärarförbundet, 2006, s.32).  

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter innehåller 54 artiklar uppdelade i tre olika delar 

där den första delen handlar om barns rättigheter. I artikel 12 framgår barns rättighet att 

bli hörd samt ha möjlighet att påverka sin situation. 

  
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt att 

utrycka dessa i alla frågor som berör barnet, var vid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Utrikesdepartementet, 2006, s.12). 
 

I konventionen kompletteras artikeln genom att belysa vikten om barns åsikter, där 

begrepp som deltagande och inflytande är centrala. (Utrikesdepartementet 2006). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I denna del redovisas de teoretiska utgångspunkter som vi anser relevanta och 

betydelsefulla för vår undersökning.  

Sociokulturell 

Studien är inspirerad av teorier inom det sociokulturella perspektivet. Det är enligt 

Carlgren (1999)  ett lärande som sker i en deltagande praktik. Författaren påpekar att 

kunskap utvecklas genom samspel i olika situationer, alltså kunskap sker i interaktion. 

Att lära i ett sociokulturellt perspektiv menar Vygotskij (1995) är att lära i sammanhang 

som blir meningsfulla i den kultur man lever inom. I förskolan sker ett ständigt samspel 

mellan barn och barn samt barn och pedagog, därmed kan vi koppla teorin till vårt syfte 

vilket är att undersöka om och hur pedagoger involverar barns inflytande i 

verksamheten som bedrivs i skogen. Det sociokulturella perspektivet menar även 

Trageton (2005) ligger som grund i våra styrdokument.  

 

Kroksmark (2003) redovisar de tankar som Lev S. Vygotskij (1896-1934) stod för där 

vikten av socialt samspel vid barns lärande är centralt. Vygotskijs teori, som synliggörs 

av författaren, bygger på att ett bekräftande samspel med andra förstärker självkänslan. 

Författaren hävdar sedan att samspelet är avgörande för barns lärande och utveckling. 

Enligt Vygotskij (1995) sker lärande genom att barnen själva tolkar verkligheten med 

hjälp av intryck och upplevelser. Dock menar författaren att det även måste finnas ett 

samspel mellan tre olika parter; ett aktivt barn, en aktiv pedagog och en aktiv social 

miljö för att lärandet ska ske. Hwang och Nilsson (2003) redogör för det Vygotskij 

kallade för proximal utveckling. Med det menade Vygotskij att interaktion med andra är 

viktiga förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Utvecklingen sker enligt 

författarna genom att den mer erfarna individen bidrar med mer kunskap. Barnet får inte 

bli en passiv mottagare utan bör istället föra en dialog med den vuxne som skall vara en 

vägvisare. 

 

Vygotskij (1995) hävdar att barns historiska, kulturella och sociala erfarenheter har en 

stor påverkan på dess språkliga utveckling. Vygotskij tydliggör vikten av kontexten för 

att barn skall förstå språkets innebörd. Författaren hävdar att språket betyder olika och 

kan utvecklas beroende på situation och tidigare erfarenhet hos barnet. Vygotskij menar 

att i samspel mellan språket och miljö sker en lärande process och därmed belyses 

språkets betydelse.  
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Pragmatism 

Studien kan också kopplas till pragmatismen som belyser vikten av barns 

initiativförmåga samt att pedagogen ska utgå från barnens egna intressen vilket enligt 

oss bidrar till barns inflytande i förskolan.  

 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) förespråkade, 

enligt Selberg (2001), den progressiva skolan där arbetet skall bygga på respekt för 

individen samt öka dess frihet. Pedagogen skall enligt författaren visa hänsyn för 

barnens egna initiativ men även tro på att barn vill och kan vara med och påverka sin 

vardag samt sitt lärande. Dewey (1966) uppmanar att det är av stor vikt att föra fram 

demokratin och anser skolan är det viktigaste instrumentet för att bygga ett demokratiskt 

samhälle. Författaren hävdar att barn skall få möjlighet att påverka sin arbetssituation 

samt utveckla sitt demokratiska förhållningssätt genom att ges inflytande. Även 

Kroksmark (2003) belyser vikten av barns insikter samt begåvning och anger att dessa 

skall vara utgångspunkten för all pedagogisk verksamhet. Selberg (2001) betonar att 

verksamheten skall vara tillgänglig samt bygga på barnens erfarenheter och precis som 

Vygotskij menar Dewey att det sociala samspelet är av stor vikt. Enligt Dewey (1966) 

måste någon form av interaktion ske i en social kontext för att pedagogen skall få 

förståelse för barnens intressen för att sedan planera och utveckla verksamheten utefter 

det. Kroksmark (2003) upplyser också om att den sociala miljön och de praktiska 

aktiviteterna är viktiga komponenter för att barn skall utvecklas och skaffa sig 

kunskaper. Författaren lyfter fram Deweys mest berömda uttryck Learning by doing 

som belyser en upplevelsebaserad inlärning där teori, praktik, reflektion samt handling 

hänger samman och kunskapen bör ha en verklighetsanknytning hos barnen. Enligt 

Kroksmark (2003) står Ellen Key för en liknad syn som Dewey där utgångspunkten i 

undervisningen ska utgå från elevernas intressen och erfarenheter där lärandet sker för 

livet och inte för skolan. 

 

Sammanfattningsvis tillför pragmatismen vikten av att barn utvecklas genom att själva 

utforska. Barns lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv lyfter, till skillnad 

från pragmatismen, istället fram både den vuxne som vägvisare, samspelets och miljöns 

betydelse. 
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Metod 

I kommande avsnitt beskrivs vald metod som används för att genomföra studien. En 

redogörelse av vilka som deltagit samt hur materialet bearbetats presenters nedan.  

Metodval 

Vår studie bygger på en kvalitativ ansats som enligt Backman (1998) är en bra metod då 

forskningens syfte är att studera ett fenomen i den naturliga miljön för att sedan kunna 

begripa och tolka dess mening. Författaren lyfter fram att frågor som vad ett fenomen 

betyder samt hur det används eller genomförs ofta är centrala i den kvalitativa studien. 

Den kvantitativa metodens fokus menar Stukát (2005) istället är att kartlägga en mängd 

av något vilket inte vårt syfte med studien innefattar.  

 

Stukát (2005) menar att observationer är en fördelaktig metod då syftet är att ta reda på 

hur personer, i detta fall arbetslaget, faktiskt arbetar. Fangen (2005) menar att studier 

som istället innefattar intervjuer får resultat där människor presenterar sina egna åsikter, 

erfarenheter, vad den enskilda personen har uppfattat eller vad som skett. I en 

observation kan observatören vara selektiv och sortera intrycken samt använda dessa till 

reflektioner uppmanar författaren. Därmed valdes observationer då vårt syfte är att se 

vad som verkligen händer i arbetet med barnen. Rubinstein Reich och Wesèn (1986) 

påpekar att metoden är bra för att undersöka vad som händer i vardagen, men också för 

att skapa en helhetsbild samt kunna förstå och utvärdera det observatören sett. Vi ser en 

svårighet vid observationer då den observerade personen eller gruppen påverkas och 

därmed uppför sig annorlunda eller ändrar beteende eftersom de är medvetna om 

observatörens närvaro. Trots dessa negativa konsekvenser av observationer anser vi 

metoden passar studien som syftar till att ta reda på hur arbetslaget faktiskt arbetar med 

inflytande för barn under skogsutflykter.  

 

Att använda observationer kräver en genomtänkt metodik påpekar Stukát (2005). Det 

finns, enligt författaren, olika tillvägagångssätt bland annat strukturerade eller 

ostrukturerade observationer. Patel och Davidsson (2003) tydliggör att i strukturerade 

observationer är det undersökande problemet väl preciserat samt att det finns på förhand 

givna situationer och beteenden fastställda inom ett utarbetat observationsschema. 

Författarna uppmanar att i strukturerade observationsscheman skall det ingå ett antal 

kategorier som täcker det observatören skall undersöka. Det kan finnas ett antal frågor 

som, författarna menar, är skrivna i förväg för att kunna markera varje beteende när det 

inträffar. Ett ostrukturerat observationsunderlag menar Patel och Davidsson (2003) 

oftast används när forskaren vill inhämta information i så stor utsträckning som möjligt 

kring ett problemområde, där syftet är att utforska vad som händer. Därmed valde vi att 

använda en ostrukturerad observation med löpande anteckningar. I underlaget finns inga 
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färdiga frågor utan istället skall forskaren registrera så mycket som möjligt. I studien har 

vi valt att anteckna allteftersom en situation uppstår då det är svårt att veta i förväg hur 

pedagogen kommer att handla och gå tillväga. Vi valde dock att dela in observationen i 

olika rubriker och områden som finns med i det utformade observationsunderlaget 

(bilaga 2), för att underlätta vad som skulle observeras.  Fangen (2005) presenterar olika 

grad av deltagande för den som observerar, en deltagande observation är då 

observatören studerar samtidigt som denne deltar i samspel och samtal. Det är inte något 

studien gjorde utan observatörerna intog en åskådarposition utanför gruppen. Enligt oss 

hade en deltagande observation påverkat resultatet då arbetslaget handlat annorlunda.   

 

För att undvika att påverka beteenden hos de observerade valdes även att utföra studien 

utan videokamera. Backman (1998) menar att forskaren antingen kan använda sig utav 

en videokamera eller anteckna direkt under observationerna. Vi ser en fördel med att 

använda videokamera då forskaren har möjlighet att titta på situationer i materialet flera 

gånger. Dock finns en svårighet i att under promenaderna och i skogen gå med en 

videokamera då vi tror många händelser och samtal kunde missas.  

Urval 

Den förskola som medvekar i undersökningen ligger i en större kommun i Västra 

Götalandsregionen. Arbetslaget bestod utav två förskolelärare och en barnskötare i 

åldrarna 30-45 år. Eftersom studiens syfte är att undersöka om och hur arbetslaget 

arbetar kommer de inte att särkliljas utan benämnas pedagoger. Barngruppen bestod vid 

de olika observationstillfällena av 17 kontra 19 barn, blandat med flickor och pojkar.  

 

Vi valde att utföra observationerna på en förskola som en av oss har en tidigare relation 

till, dock kände vi inte barnen och har heller inte arbetat tillsammans med valda 

pedagoger. Valet gjordes för att undvika egna förutfattade meningar dessutom anser vi 

att en relation till pedagoger och barn kunde påverka studien. Främst vid 

observationerna och analysarbetet då en svårighet kunde uppstå att granska situationer 

med en neutral syn.  

 

Urvalet av antalet förskolor som skulle ingå i studien togs med hänsyn till om 

undersökningen önskades bred eller mer ingående. Om det använts fler förskolor anser 

vi det gett oss en större bild av problemställningen vilket inte var aktuellt. Därmed 

valdes att endast utföra undersökningen på en förskola för att få en djupare insikt i 

arbetet med barns inflytande. Beslut togs att studera hela arbetslaget, innefattande tre 

personal som dessutom arbetade med de äldsta barnen, alltså tre till fem år. Valet 

gjordes för att vi anser det enklare att tolka händelser som sker mellan pedagog och 

äldre barn, då de ofta kan uttrycka sig mer förståligt genom bland annat verbalt språk. 

Ett samspel mellan pedagog och yngre barn hade enligt oss varit betydligt svårare att 

tolka och analysera eftersom vi inte har möjlighet att lära känna barnen för att därmed få 

en förståelse för deras specifika sätt att uttrycka sig.  
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Genomförande 

Vi började med att läsa och leta litteratur för att få kunskap om valt 

undersökningsområde. Innan observationerna framställdes ett underlag (bilaga 2) för att 

lättare kunna observera det som var studiens syfte. Vi valde att observera hela 

arbetslaget i två omgångar. Därefter togs det kontakt med en förskola och vi förklarade 

vår undersökning. Efter ett godkännande från arbetslaget lämnades ett missivbrev 

(bilaga 1) ut till vårdnadshavarna för att även få tillstånd av dem att utföra 

observationerna. Eftersom syftet med studien är att studera pedagoger under 

skogsutflykter fick arbetslaget bestämma observationsdagar som passade verksamheten. 

Vi var inte kända för barnen sen innan och någon presentation av oss gjordes inte då 

barngruppen inte var främmande med att ha besök. Under observationerna antecknades 

vad som hände under utflykten, alltså till- i och från skogen. Under hela observationerna 

tillbringades tiden till att vara nära pedagogerna för att få syn på direkta händelser och 

höra om de tog tillvara barnens inflytande och intressen. Urvalet av 

observationssituationer valdes på plats och inriktningen fokuserade på att få en 

helhetsbild där samspelet mellan barn och barn samt mellan barn och pedagog var 

centralt. Under observationerna försökte vi undvika att värdera händelserna.  

Observationerna varade i cirka tre timmar vid varje tillfälle, därefter bearbetades 

anteckningarna direkt då vi tillsammans renskrev dem för att inte glömma av något. 

Analys 

Backman (1998) menar att analysen innebär att det insamlade materialet ges en 

användbar samt tolkningsbar funktion så att det kan relateras till undersökningens 

problemställning och syfte. Det material som i analysen fanns att tillgå var 

observationer av pedagogerna under skogsutflykterna. Inom den kvalitativa metoden 

finns enligt Patel och Davidson (2003) ingen given bearbetningsmetod vilket medför ett 

stort ansvar för skribenterna, som då måste beskriva tillvägagångssättet på ett utförligt 

sätt så att läsaren får en förståelse kring hur analysen gått till. Vårt analysarbete är 

inspirerat av hermeneutiken. Enligt Patel och Davidson syftar det till vad människan 

praktiskt utför och forskaren får därmed ta del av dennes verkliga handlingar. 

Författarna menar att forskaren tar sig an undersökningen utifrån egen förförståelse 

vilket blir en tillgång då denne skall tolka och förstå forskningsobjektet. I föreliggande 

studie skaffade vi oss förförståelse genom att innan observationerna läsa in oss på valt 

ämne. Den hermeneutiske forskaren, hävdar Patel och Davidson (2003), urskiljer 

helheten i förhållande till dess delar för att sedan skifta mellan dessa för att på så sätt 

uppnå en fullständig förståelse kring forskningsproblemet. I studien lästes hela 

observationerna för att sedan läsa de olika delarna för sig och sedan ställa dessa emot 

varandra. Analysen växlade mellan att se observationerna utifrån observatörens 

synvinkel samt den observerades vinkel, alltså såg vi problemet både ur subjektets och 

objektets synvinkel för att nå en djupare förståelse.  
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Efter utförda observationer satte vi oss direkt och renskrev anteckningarna för att inte gå 

miste om något. Renskrivningen av studiens observationer gjordes tillsammans för att 

sedan påbörja sammanställningen och analysen enskilt. I studiens bearbetning utläste vi 

textens olika kategorier som exempelvis återkommande mönster, likheter samt 

skillnader. Sedan träffades vi och jämförde vad som framkommit och slutligen har vi 

genom diskussioner kopplat ihop vår analys med relevant litteratur, läroplanen och 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

Tillförlitlighet och giltighet 

För att få en trovärdighet i studien upplyser Stukát (2005) vikten i att forskaren tydligt 

beskriver vad som gjorts i undersökningen för att få fram resultatet. Författaren betonar 

även att undersökningens kvalité skall diskuteras. Under hela processen har vi varit 

kritiska, ifrågasatt och kontrollerat den kunskap vi fått för att framställa en trovärdig 

undersökning.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar reliabilitet och tillförlitlighet om att analysen 

är korrekt utförd samt att den är trovärdig. Stukát (2005) belyser vikten av att kritiskt 

granska undersökningens reliabilitet och ta ställning till hur den valda metoden och dess 

arbetssätt påverkat studien. Studien är gjord på observationer som undersökt om och hur 

pedagoger arbetar när det gäller att involvera barns inflytande och intressen under 

skogsutflykter. Enligt oss innehåller studien hög reliabilitet genom att problemet 

noggrant är definierats samt tydligt beskrivet vilken metod som kom att användas. 

Kvale (1997) hävdar att det ger en möjlighet för andra forskare att undersöka materialet, 

metoden och problemformuleringen samt de tillämpade teorierna vilket ökar studiens 

reliabilitet. Dock är föreliggande studies ämne i ständigt förändring vilket förmodningen 

skulle vara en anledning till att resultatet vid en senare studie skulle bli annorlunda.  

 

Studiens giltighet har enligt Svensson och Starrin (1996) att göra med om forskaren 

studerar det som sägs ska studeras. Här menar författarna att forskaren kritiskt skall 

bedöma de data och analyser som utvecklas. Vi gjorde bedömningen att observationer 

gav oss svar till syftet i vår undersökning. Därmed anses att validiteten och giltighet är 

hög då metoden studerar det för studiens valda forskningssyfte.  

Forskningsetik 

Det är av stor vikt att vara medveten om de etiska principer som finns då en 

undersökning görs. Stukát (2005) belyser de rekommendationer och krav som 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråder (HSFR) gett ut angående 

forskningsetik. Författaren redogör för fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

medför att forskaren har skyldighet att informera de berörda om studiens övergripande 

syfte samt att deltagande är frivilligt. Samtyckekravet handlar om att deltagarna har 
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självbestämmanderätt över att delta i undersökningen samt att medgivande krävs av 

vårdnadshavare om undersökningen på något sätt berör barn under femton år. Med 

konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de medverkande skall ges största 

sekretess samt att personuppgifter skyddas. Nyttjandekravet står för att det insamlade 

materialet endast behandlas i och utav forskningen. Dessa fyra krav har till uppgift att 

skydda urvalets integritet (Stukát 2005). 

 

Hänsyn har tagits till ovanstående under forskningen genom att det delades ut ett 

missivbrev (bilaga 1) till pedagoger samt vårdnadshavare. I brevet fick föräldrar ge sitt 

samtycke genom att skriva under för godkännande. Det informerades i brevet att 

undersökningen kommer bli en offentlig handling dock att allt insamlat material förstörs 

när arbetet är godkänt. Vi valde att i brevet beskriva konfidentialitetskravet för 

vårdnadshavare samt pedagoger så de tydligt framgick att inga namn eller platser skulle 

avslöjas utan istället skrivs fiktiva namn. Missivbrevet tydliggjorde även att deltagande 

var frivilligt samt att fokus låg på pedagogernas förhållningssätt och hur de arbetade 

efter läroplanen för förskolan. Studiens syfte valdes att inte beskrivas närmare för att 

inte påverka resultatet av observationerna. Det tog även muntlig kontakt med förskolan 

för att ge dem mer information och bland annat bestämma tider.  
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Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån insamlad data. Vi har sammanfört 

observationerna i grupper som vi kommer namnge till skogen, i skogen samt från 

skogen. För att få en mer överskådlig syn delades resultatet sedan in i olika kategorier 

baserade på datainsamlingen samt studiens frågeställningar och syfte. Kategorierna har 

valts att namnges Barns inflytande, Pedagogens makt, Tillvaratagande av barns 

intresse och behov, Skillnader och likheter under skogsutflykter och slutligen 

presenteras en sammanfattning. Vuxna kommer att benämnas som pedagoger och när 

det gäller alla pedagoger nämns de som arbetslag.  

Barns inflytande 

I studien framkom att pedagoger gav barn möjlighet till inflytande i olika situationer 

och att de gavs olika hög grad av inflytande beroende på specifik situation. Utifrån 

resultatet har vi uppmärksammat två kategorier, inflytande i samtal och över enskild 

individ, där pedagogerna ger barnen ett större inflytande vilket kommer presenteras 

nedan.  

 

Arbetslaget berättar, under första observationen, att de en gång i veckan går till en 

bestämd plats i skogen för att låta barnen få leka, de har alltså inte i förväg planerat 

någon aktivitet. Observationer har visat att barn ges olika mycket inflytande över det 

som sker under skogsutflykterna. 

 
Till skogen 

Under promenaden till skogen uppmärksammar ett barn två olika flaggor hängandes vid 

ett hus. Barnet inleder en diskussion om flaggorna och en pedagog föreslår att de kan 
måla flaggor när de kommer tillbaka till förskolan. Barnet påpekar då istället att han inte 

vill måla utan vill bygga flaggor. Pedagogen säger till barnet att det går bra. 

 

Resultatet visar att barnet inte får någon möjlighet till inflytande över den pågående 

skogsutflykten som fortsätter utan inspiration från visat intresse. Däremot bekräftar 

pedagogen hans förslag till senare aktivitet.  

 
Till skogen och i skogen 

Innan promenaden till skogen gråter en flicka för att hon inte vill gå, en pedagog går 

tillsammans med barnet in på avdelningen för att hämta hennes personliga mjukisdjur. 
Flickan slutar att gråta och under promenaden frågar en annan pedagog flickan om hon 

inte ville gå till skogen idag. Barnet svarar genom att skaka på huvudet. Pedagogen 

kommenterar inte utan fortsätter promenaden. När de kommer fram till skogen tar en av 
pedagogerna mjukisdjuret från flickan och stoppar i arbetslagets ryggsäck. När barnen 

skall ställa upp på led, innan promenaden från skogen, vill flickan ha sitt mjukisdjur igen 
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men pedagogen säger att den får hon när de kommer till förskolan eftersom den ligger 

längst ner i väskan. Flickan finner sig i svaret. 

 

Flickan ges ingen möjlighet till inflytande i arbetssätt eller innehåll då hon tydligt 

berättar att hon inte vill gå till skogen genom att vara ledsen samt fysiskt svarar på en 

fråga som pedagogen ställer. Flickan kan inte påverka sin situation varken när det gäller 

skogsutflykten eller när hon anser sig i behov av sitt mjukisdjur under promenaden från 

skogen.  
 
I skogen 

När gruppen kommer till skogen hittar en flicka olika sorters löv och går fram till en av 

pedagogerna och frågar vilket träd bladen kommer från. Pedagogen svarar att hon inte vet 
men att flickan gärna kan samla fler löv för att sedan ta med till förskolan där de 

tillsammans kan ta reda på var de kommer ifrån. Flickan letar sedan löv under stor del av 

vistelsen i skogen.  

 

Pedagogen tar tillvara barnets intresse och flickan fick därmed påverka hennes innehåll i 

skogsutflykten. Att pedagogen lät flickan få inflytande samt uppmuntrade flickans 

intresse och nyfikenhet gjorde att ett större engagemang bildades hos flickan då hon 

sysselsatte sig med aktiviteten resterande tid i skogen.    

  
I skogen 

Några barn bygger koja och en pedagog observerar vad som händer. Barnen bli oense 

över hur kojan skall byggas och en pojke får alla emot sitt förslag och blir då ledsen. 

Pedagogen träder in i diskussionen och berättar att de bygger kojan tillsammans samt 
uppmanar dem att komma fram till en lösning som alla blir nöjda över. Ett förslag 

kommer upp av en pojke som godtas av alla inblandade och sedan forstätter bygget.  

 

Barnen får i följande situation inflytande över sin egna lek då de får bestämma själva 

och ta egna beslut. Pedagogen går inte in i diskussionen förrän ett barn blir ledsen och 

på det sättet ger hon barnen stor möjlighet till inflytande. I samtalet stöttar hon alla 

barnen, inte enbart det ledsna barnet, och belyser vikten av att alla ska bli delaktiga i 

beslutet och nöjda med den lösning som skall fattas. I situationen sker alltså ett 

demokratiskt beslut och pedagogen handlar med stor respekt för barnens inflytande. 

 
Från skogen 
En pedagog frågar några barn om de haft kul och om de vill gå till samma ställe fler 

gånger. Barnen svarar henne inte utan pratar om något annat.  

 

Ovanstående händelse sker då arbetslaget oväntat fick gå till en annan plats än de brukar 

på grund av att andra barn redan befann sig på den förutbestämda platsen. Pedagogen 

arbetar med att ge barnen möjlighet till inflytande över kommande skogsutflykter 

genom att göra barnen delaktiga i beslut om vart de skall gå nästa gång. Dock svarar 

inte barnen på frågan trots att de uppmärksammade att pedagogen sa något genom att 

kolla på henne men valde ändå att ignorera frågan. 
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Sammanfattning 

Pedagogerna ger barnen möjlighet till inflytande över innehåll i skogsutflykten då den 

berör specifik individ, det har tydliggjorts exempelvis i barnens egna lekar. Resultatet 

visar även att pedagogerna låter varje individ påverka utformningen av nästkommande 

skogsutflykt, dock det är svårt att tillgodose allas önskemål. En observation visar tydligt 

en flickas missnöje angående valet av utflykt dock kan hennes vilja inte påverka det 

beslut som arbetslaget redan tagit.  

  

Samtal 
Barn ges möjlighet att påverka vad som skall samspråkas kring under promenaderna och 

även under vistelsen i skogen. Arbetslaget bemöter barnens intresse och nyfikenhet på 

ett positivt sätt i diskussionerna.   

 
Till skogen 

Under promenaden hittar barnen maskar på asfaltsvägen. Tillsammans förde pedagogerna 

och barngruppen en konversation kring maskarna under stor del av promenaden. Barnen 
är engagerade och tycker samtalet är spännande.  

 

Tre barn stannar vid en bäck, en pedagog uppmärksammar detta och påbörjar ett samtal 

om vattnet som barnen blir delaktiga i. Pedagogen belyser skillnaden i vattennivå från 
tidigare gånger de gått förbi bäcken på väg till skogen. 

 

Barns inflytande är, utifrån resultatet, stort i samtalen under specifikt tillfälle. På grund 

av att samtalen bygger på barns visade intressen kan diskussionen pågå under en längre 

tid. Pedagogerna tar i samtalen tillvara på barnens tidigare erfarenheter och väcker 

därmed en fortsatt diskussion kring ämnet.  

 
I skogen 

En pojke pratar om planeter med en av pedagogerna. Samtalet avslutas genom att pojken 
går iväg för att leka men återkommer efter en stund till samma pedagog och fortsätter 

samtalet om planeterna.  

 

Barnets inflytande, i beskrivet samtal ovan, är då han får möjlighet att bestämma när 

samtalet är över. Eftersom pedagogen låter barnet komma tillbaka och prata färdigt 

visar det på att barn också ges möjlighet att få inflytande över samtalets struktur, längd 

samt innehåll.    

 
I skogen 
Ett barn hittar en spindel i skogen och pedagogen lägger märke till barnets fynd och sätter 

sig bredvid barnet. Genast samlas fler barn för att kolla på spindeln, pedagogen börjar 

sjunga ”Imse Vimse Spindel” och barnen fortsätter sedan sjunga andra sånger. Intresset 

för spindeln avtar och barnen lämnar den för att leka med annat.   

 

Pedagogen bryter barnens intresse för spindeln då hon börjar sjunga vilket ledde till att 

barnen istället fokuserade på sången. Barnens inflytande över samtalet kring spindel 

försvann, trots att sången handlade om spindlar gjorde inte kommande samtal det. Men 
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situationen visar att pedagogen ändå uppmärksammar barnets intresse även då denne 

inte muntligt berättar eller påkallar pedagogens uppmärksamhet som i många fall 

tidigare bestått av.  

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att barn har inflytande över de samtal som sker mellan barn och 

arbetslag. De vuxna ställer frågor och visar engagemang för barnens fynd och intressen. 

Dock kan resultatet inte påvisa att pedagogerna utvecklar barnens samtal genom att 

komplettera med fördjupad kunskap eller på annat sätt skapa djup i samtalen. Det som 

då kan ske är att pedagoger bryter intresset för samtalsämnet hos barn. Dialogerna 

utvecklas heller inte till någon aktivitet under skogsutflykterna. Samtalen startas till stor 

del av att barnet uppmärksammar något och muntligt utrycker dess intresse och 

nyfikenhet kring situationen. Arbetslaget är i undantagsfall tillräckligt observanta för att 

upptäcka då barn kroppsligt visar intresse för något och låta barnen få inflytande 

därigenom.   

 

Enskild individ 
Det inflytande barnet har över sig själv är då pedagogerna ger dem möjlighet att få 

delaktighet i det som innefattar individens egna handlingar och beslut. 

 
Till skogen 
En treårig flicka säger till en av pedagogerna att hon inte orkar gå längre, pedagogen 

vänder sig till ena observatören och påpekar att detta ofta händer. Hon besvarar sedan inte 

flickan utan promenaden fortsätter. 

 

Flickan har i nämnt fall inget inflytande över hennes situation. Genom att pedagogen 

inte kommenterar det flickan säger ger hon henne ingen möjlighet till påverkan eller 

inflytande över sig själv och hennes situation. Pedagogen tar heller inte reda på varför 

flickan inte orkar gå vidare för att på så sätt eventuellt kunnat underlätta hennes 

promenad. 
  

I skogen 

En pojke ber om att få låna ett par extra vantar som arbetslaget tagit med sig. En av 

pedagogerna frågar om han vill ha tumvantar eller fingervantar.  

 

Pedagogen ger pojken möjlighet till inflytande genom att han får ta ett eget beslut över 

vilka vantar han önskar. Situationen berör endast pojken och pedagogen kan ge honom 

inflytande över beslutet utan att valet påverkar någon annan. 
 

Från skogen 

En pojke uttrycker att han får ont i armen av att hålla sin kompis i handen. En pedagog 
frågar om han vill byta sida om kompisen för att på så sätt också byta hand, men det vill 

pojken inte. Hon frågar då om han vill gå med en annan kompis. 

 

Genom att pedagogen frågar pojken om han vill byta sida om kompisen samt frågar om 

han vill gå med någon annan ges han en möjlighet att vara delaktig i beslutet och över 
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situationen som berör honom själv. Dock tillfrågas inte de andra barnen som också blir 

berörda av händelsen.   

 

Sammanfattning  

Pedagoger ger barnen möjlighet till inflytande över det som endast rör barnet själv och 

inte påverkar pedagogernas arbete eller övrig barngrupp. Eftersom det inte berör någon 

annan eller verksamheten i övrigt kan pedagogerna ge barnen hög grad av inflytande.  

Pedagogens makt  

I resultatet framgår att som pedagog har man en auktoritet gentemot barnen. Det har 

visat sig medföra ett maktinnehav över barn och deras skogsutflykter. De situationer 

resultatet visat att pedagogen har makt och bestämmer över presenteras nedan. 

Resultatet beskriver också de faktorer som påverkar och orsakar pedagogens handlingar.  

Pedagogerna har i olika situationer makten över verksamhetens innehåll, alltså vad som 

sker under skogsutflykterna.  

 
Till skogen 
När gruppen kommer fram till platsen de skall vara på, är det redan några andra barn där. 

En pedagog tar eget initiativ och bestämmer då att de istället går till ”Masten”. En pojke 

säger till pedagogen att han tycker ”Masten” är tråkig och hellre vill gå till ”Stora stenen” 
och leka. Pedagogen kommenterar inte detta utan forstätter gå. 

 

Pedagogen bestämmer själv utan att tillfråga barnen vart de vill gå. Barnen får ingen 

möjlighet till inflytande över utflykten trots att en pojke muntligt uttrycker sitt missnöje 

kring valet av ny plats.  

 
I skogen 
Några barn leker en lek tillsammans och en pojke går iväg för att i leken vänta på bussen. 

Arbetslaget står och pratar med varandra då ena pedagogen uppmärksammar pojken som 

står ensam men egentligen deltar i leken. Hon berättar att han inte ska stå där själv utan 
kan leka med de andra barnen och föser fram honom med handen.  

 

Eftersom pedagogen stod och pratade med resterande del av arbetslaget missförstår hon 

pojkens handling då hon inte är medveten om att han redan ingår i en lek. Pedagogen 

går in i situationen och bestämmer över pojkens handlande utan att vara medveten om 

vilken följd det ger. Observation visade hur det påverkade pojkens fortsatta lek då han 

avslutade och gick ur sin roll i leken med de andra barnen.  

 
I skogen 
Två pojkar bråkar och diskuterar kring deras lek då den ena säger till den andra att han 

bestämmer. En utav pedagogerna hör pojkarnas diskussion och talar om för barnen att 

ingen av dem bestämmer utan att hon gör det på förskolan.  
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Här visar pedagogen tydligt att det är hon som bestämmer över hela situationen. 

Pedagogens handlande medför en maktlöshet hos barnen då hon inte sätter sig in i 

barnens lek och situation.   

 

Sammanfattning 

Arbetslaget har makt över verksamheten i skogen och dessutom över den enskilda 

individen. Pedagogens makt kan enligt resultatet medföra att de avbryter barnens 

pågående lek och i många fall beror det på bristande uppmärksamt från pedagogerna.  

 

Orsak till pedagogers maktinnehav 

Resultatet har visat på olika orsaker till att pedagogerna tar makten över barnen under 

skogsutflykterna. Dessa är rutiner och regler som finns i förskolan samt tidsperspektiv 

och säkerhetsperspektiv.  

 

Verksamheten är styrd av rutiner vilket leder till att pedagogerna är beroende av de tider 

som finns och därmed kan barns möjlighet till inflytande tas ifrån dem. 

 
Till skogen 
Flicka ville plocka stenar under promenaden. Pedagogen talar om för flickan att hon inte 

får plocka fler utan ska fortsätta gå så de hinner vara i skogen längre.  

 
Flera barn stannar vid en bäck och två pedagoger säger åt barnen ”kom nu” samt ”nu 

måste vi gå”. 

 
En pojke hittar skräp i en buske, pedagogen säger åt honom att de inte har tid att samla 

skräp utan att han ska låta det ligga och sedan gå vidare.  

 

Under promenaderna till skogen men även från skogen påpekar arbetslaget ofta att 

barnen måste fortsätta gå. Resultatet visar att arbetslaget har tider att passa som 

exempelvis måltider samt hämtning och lämning av barn. Det gäller även då 

pedagogerna påskyndar promenaden till skogen för att hinna utnyttja tiden i skogen på 

ett mer effektivt sätt. Det barnen intresserar sig för under promenaderna hinns därför 

inte tas tillvara på. Därmed ges inte barnen någon möjlighet till inflytande över 

arbetssätt och innehåll utan de vuxna bestämmer över barnen och dess handlingar. 

 

Arbetslaget tar egna beslut på grund av förutbestämda regler och kan därmed ta makt 

över skogsutflykterna samt barnen.  

 
I skogen 
Några barn bygger en koja tillsammans med en pedagog som stöttar barnen med råd, 

frågor och uppmuntran. Hon är fysiskt aktiv men säger ifrån när barnen tar grenar som 

fortfarande växer på träden. Då försvinner barnen en efter en och till slut finns bara 
pedagogen kvar. 

 

Här handlar pedagogen utifrån allemansrätten som säger att det är förbjudet att bryta 

grenar från träd. Detta gör att hon bestämmer över barnen och vad de får tillåtelse att 
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göra och inte. Pedagogens bestämmande medför att leken störs och barnen väljer att inte 

delta längre genom att gå iväg.   

 

I en del situationer och händelser visar resultatet på att barn inte ges inflytande på grund 

av att arbetslaget handlar utefter vad de anser är barnens bästa. Pedagogerna har ett 

ansvar för barnen vilket medför att säkerhetsperspektivet är av stor vikt och inte bör 

bortses från.    

 
I skogen 

När barnen får tillåtelse att springa till den plats de skall vara på under vistelsen, springer 

några barn till ett, näst intill, nedfallet träd och hittar direkt material att leka med. En 
pedagog upplyser då barnen om att de inte får leka där och säger att trädet kan falla ned 

och skada dem. Hon bestämmer att de istället får leka på andra ställen, sen visar barnen 

var.  

 

I händelsen handlar pedagogen utifrån barnens säkerhet vilket gör att hon får ta beslut 

om var de får vistas och inte. Barnen gör som hon säger utan att ifrågasätta henne trots 

att de redan med stort engagemang påbörjat en lek.  

 
I skogen 

Arbetslaget står tillsammans och pratar med varandra då en pedagog ropar till en pojke att 
han inte får stå i vattnet, eftersom han kan bli kall och sjuk. Barnet går upp ur vattnet och 

fortsätter leka.  

 

För att undvika att barnet ska bli sjuk bestämmer pedagogen att han inte får stå i vattnet. 

Hon handlar utefter vad hon anser är pojkens eget bästa. Han godtar tillsägelsen på ett 

bra sätt och fortsätter leken bredvid vattnet istället.  
 
Från skogen  

Arbetslaget bestämmer parkompis innan promenaderna. Observationen visade hur 

pedagogen tog egna beslut om vilka som skall gå tillsammans. 

 

Innan samtliga promenader bestämmer arbetslaget över barnen när det gäller vem som 

ska gå med vem och barnen blir inte delaktiga i beslutet. Arbetslagets intentioner kan 

kanske vara att undvika att någon inte blir vald dessutom att undvika konflikter barn 

emellan.   

 

Sammanfattning 

Resultatet visar på de underliggande regler och rutiner som verksamheten inrymmer 

under skogsutflykterna som exempelvis var i skogen barnen får och inte får vara av 

olika anledningar. Pedagogerna handlar även utifrån barnens bästa, alltså ur ett 

säkerhetsperspektiv, och tar beslut själva vilket gör att barnen inte får någon möjlighet 

till inflytande. Barnen godtar i de allra flesta fall att pedagogen bestämmer över dem. 

Dock visade resultatet att då barn får en förklaring till pedagogens beslut godtas 

tillsägelsen eller beslutet på ett bättre sätt.   
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Tillvaratagande av barns intresse och behov  

Resultat har gett svar på att arbetslaget vid flertagna tillfällen tar tillvara på barns 

intresse och behov i de samtal som observerats. Valet av plats för skogsutflykterna 

påverkas inte av det intresse barnen visat för olika föremål och händelser. Detta medför 

att arbetslaget inte arbetar utefter det mål som läroplanen redogör för, där utformning av 

miljö och planering av den pedagogiska verksamheten skall bygga på barns intresse och 

behov.  

 
Från skogen 

En flicka frågar ena pedagogen vad det är för bär som växer på en buske bredvid stigen. 

Pedagogen svarar med att hon inte vet. Flickan frågar om de går att äta och pedagogen 

säger återigen att hon inte vet. Sen säger flickan inget mer utan går tyst vidare.  

 

Undantag från tidigare resultat är denna situation där pedagogen inte tar tillvara på 

intresset varken i samtal eller i skogsutflykten. Flickan utrycker intresse för bären men 

då hon inte får någon respons från pedagogen avtar intresset.  

Skillnader och likheter under skogsutflykter  

Resultatet uppvisar att det finns skillnader och likheter när det gäller barns inflytande 

under promenaden till skogen, i skogen samt under promenaden från skogen. En likhet 

beträffande hela utflykten är att barn inte fullt ut ges inflytande under skogsutflykterna. 

Pedagogerna ger barnen möjligheten att påverka samtal och det som bara rör barnet 

själv. Den bakomliggande faktor som bidrar till att barn inte ges möjlighet till inflytande 

är återkommande, nämligen de regler och rutiner förskolan arbetar utefter. Under 

promenaderna återfinns också en likhet i att barn inte får möjlighet till inflytande på 

grund av tidsbrist av olika anledningar. Det som istället skiljer sig under promenaden till 

och från skogen är hur pedagogerna tar tillvara barns intressen, främst då i samtalen. På 

väg till skogen är pedagogerna engagerade och tillsammans med barnen utvecklar 

samtal kring det barnen visat intresse för. Under promenaden från skogan har ofta 

pedagogerna fokus på att komma fram i tid vilket visat sig leda till att de inte har 

möjlighet att ta tillvara barns intressen.  
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Sammanfattning  

Vi kommer här nedan att sammanställa resultatet från observationerna utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

  

Resultatet har visat att pedagogerna ger barnen möjlighet till inflytande i samtal och i 

vissa situationer då det enbart rör barnet själv. Dock ges ingen möjlighet för barnen att 

påverka var de skall gå under skogsutflykterna. Därmed tar pedagogerna inte tillvara på 

barnens egna intressen och behov vid planering av plats, alltså utformas inte 

verksamheten utefter barnen. I skogen har arbetslaget ingen förutbestämd aktivitet 

planerad utan de vill att barnen skall leka själva. Det arbetssättet ger barnen möjlighet 

till inflytande över vad de väljer att göra i skogen men de kan inte påverka var de vill 

leka. Resultatet kan därmed visa på att pedagogerna arbetar omedvetet med barns 

inflytande då de låter barnen få välja vad de vill leka när de befinner sig i skogen. Dock 

har arbetslaget inte innan frågat och involverat barnens åsikt om vart de skall gå under 

skogsutflykterna. Pedagogerna arbetar inte med att ta till vara barnens behov och 

intressen, som enligt läroplanen för förskolan skall ligga till grund för utformningen av 

miljö samt planering av pedagogisk verksamhet. Men resultatet har påvisat flera gånger 

att det är barnens intresse som bestämmer de samtal som sker mellan pedagog och barn.  

 

Observationerna har inte kunnat visa att individerna i barngruppen får möjlighet att efter 

ökande förmåga påverka verksamheten. De äldsta barnen får inte mer inflytande än de 

yngre i gruppen. Men eftersom ingen förutbestämt aktivitet bestämts i skogen får barnen 

ta eget ansvar för sin lek, vilket gör att de utifrån egen förmåga ges möjlighet till 

påverkan av innehåll i verksamheten.  

 

Resultatet har visat på olika anledningar och orsaker varför det inte är möjligt för 

pedagogerna att involvera barns inflytande. Under skogsutflykterna kan förutbestämda 

allmänna regler och tidsbrist utgöra hinder för att låta barnen få inflytande. 

Observationerna har även visat att pedagogen handlar utefter barnets bästa, ur ett 

säkerhetsperspektiv, exempelvis för att undvika skador eller mobbning och kan därmed 

bestämma vilket hindrar barnens möjlighet till inflytande.  

 

Studiens analys har genom observationer visat att det finns skillnader samt likheter när 

det gäller barns inflytande under promenaden till skogen, i skogen och under 

promenaden från skogen. Barns möjlighet till inflytande sker beroende på om det finns 

tid och lust från pedagogerna. Under promenaderna till skogen finns mer tid vilket 

resulterar till att barnen ges mer inflytande än under promenaden från skogen.  
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Diskussion  

I kommande avsnitt diskuteras de metodologiska val som gjorts utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Diskussion kommer även föras kring studiens framkomna reslutat 

kopplat till de teoretiska utgångspunkterna samt annan relevant litteratur som 

presenteras tidigare i arbetet. Vi redovisar även för egna slutsatser och tankar för fortsatt 

forskning inom undersökningsområdet.   

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka om och hur arbetslaget arbetar när det gäller att 

involvera barns inflytande och intresse under skogsutflykter. Vi önskade även se hur 

mycket och på vilket sätt barnen gavs möjlighet till inflytande. Studien användes utav 

ostrukturerade observationer då vi anser det var en bra metod utifrån syftet. Metoden 

valdes för att upptäcka vad som faktiskt hände i verksamheten. En negativ aspekt på 

metodvalet samt analysmodellen, som inspirerades utav hermeneutiken, är att vi fick 

tolka resultatet själva vilket kan vara en utmaning för ovana forskare som oss. Vi anser 

dock metoden gav svar på studiens syfte och frågeställningar.   

 

Observationerna genomfördes av två observatörer på ett arbetslag bestående av tre 

pedagoger. Svårigheter blev därmed att observera alla i arbetslaget samtidigt. Det kan 

ha undvikits genom att använda videoinspelning vid observationerna vilket även hade 

styrkt studiens resultat. Dock hade en inspelning blivit problematisk eftersom studien 

utfördes under promenader samt över ett stort utrymme i skogen, vi tror därmed ljud 

och kvalité hade påverkats negativt. Vår intension med observationerna var att låta 

studiens syfte vara dold för arbetslaget. Pedagogernas vetskap kunde enligt oss påverkat 

resultatet av undersökningen genom att handlingar och beteenden förändrats. Under 

sista observationen frågade en pedagog vad studiens syfte var och observatören valde att 

berätta. Vi kan inte i efterhand se att detta påverkade pedagogens fortsatta handlingar 

som det antogs tidigare. Under sista observationen fanns även en lärarstuderande 

närvarande vilket vi inte heller upplever påverkat resultatet.  

 

Eftersom studien enbart lägger fokus på hur ett arbetslag arbetar utifrån läroplanen samt 

att resultatet bygger på våra egna tolkningar av observationerna kan inga generella 

slutsatser dras som gäller pedagoger i allmänhet. Studien hade kunnat genomföra fler 

samt längre observationer för att undersöka om inflytande gavs vid senare tillfälle under 

dagen. Undersökningen kunde också jämfört olika förskolor vilket hade gjort resultatet 

breddare. För att ytterligare öka kvalitén i studien hade en komplettering med intervjuer 

genomförts dock ansågs det inte relevant utifrån valt syfte.   
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Studiens två teoretiska utgångspunkter valdes eftersom de ansågs lämpliga att ge oss 

redskap för att få svar på syfte och frågeställningar. Det sociokulturella perspektivet har 

medfört studien positiva verktyg där fokus ligger på det sociala samspelet och att barns 

intresse är av stor vikt. Medan det pragmatiska synsättet belyser vikten av demokratins 

betydelse där barn skall få möjlighet till inflytande och påverkan. Hade studien utgått 

från andra perspektiv förmodas resultatet blivet ett annat, dock är vi nöjda med valet då 

de gett det resultat vi sökte utifrån syftet.  

Resultatdiskussion  

Pedagogernas arbete med barns inflytande 

Vi anser det viktigt att pedagoger tillämpar ett arbetssätt som stämmer överrens med de 

demokratiska former som Sverige styrs av. Förskolan lägger en stor del av den grund 

barnen skall få med sig för att förstå de demokratiska värderingar som finns samt att 

deras röst har betydelse enligt oss. Dock ser vi en komplexitet när det gäller barns 

inflytande i förskolan. Vi anser inte barnen ska ansvara för de slutgiltiga beslut som tas i 

olika situationer och sammanhang, det bör pedagogen ansvara för. I vissa lägen kan och 

ska inte barnen behöva ta beslut eftersom de ännu inte har den erfarenhet som krävs. 

Däremot föreslår vi att alla barn ska få möjlighet till inflytande och påverkan över sin 

egen dag för att göra den så bra som möjligt. Det är även något 

Utbildningsdepartementet (2003) upplyser om då de hävdar att de övergripande mål 

som förskolan arbetar mot inte hör till barnens ansvar dock skall de få möjlighet att vara 

delaktiga i innehåll och uttrycksformer. Under observationerna berättade pedagogerna 

att de brukar gå till samma plats i skogen. Vi finner det vara ett bra tillfälle för barnen 

att få delaktighet och bestämma plats för utevistelsen och därigenom få chans till 

inflytande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar det är av stor vikt att som 

pedagog utgå från barns perspektiv och därigenom göra barn delaktiga. Det är enligt oss 

viktig förutsättning för att ett lärande skall ske. Dahlgren et al. (2007) hävdar att den 

lärande skall få inflytande över vart exempelvis en aktivitet skall vara och författarna 

belyser även att en omväxlande utomhusmiljö ökar lärandet. Vi ställer oss då frågan om 

inte utomhusmiljön är i ständig variation? Sett ur ett annat perspektiv anser vi att 

pedagogernas val av plats tillför ett syfte för barnen då det gynnar till trygghet. Vi kan 

se det ur ett säkerhetsperspektiv där pedagogerna sätter barnens säkerhet före val av 

plats.   

 

På grund av att plats redan i förväg bestämts kan pedagogerna, precis som Åberg och 

Lenz Taguchi (2005)  beskriver, omedvetet skapa sig makt över barnen. Författarna 

menar att pedagogerna istället bör sträva efter att ge barnen inflytande främst över sitt 

eget lärande genom ett positivt bemötande. Det anser vi pedagogerna, som medverkat i 

studien, har då de i de flesta samtal bemöter barnen på ett utvecklande och intresserat 

sätt. Dock såg vi inte det bemötandet när det gäller barnens önskningar kring var 

utflykten skall vara. Liljequist (1994) belyser att en makthandling kan ske genom att en 

person förbjuder, hindrar eller motarbetar andra som inte har lika hög grad av makt. Det 

anser vi pedagogerna i vissa fall gör då de inte tar tillvara barnens önskemål om vart de 
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vill gå. I resultatet beskrivs hur en pojke tydligt uttrycker att han vill gå till en annan 

plats men detta är ingen utav pedagogerna som tar tillvara på trots att de 

uppmärksammar hans önskan. Åberg och Lenz Taguchi (2005) tydliggör vikten av 

pedagogers reflektion kring aktiviteter och för vem de skall bedrivas. I ovannämnd 

situation bör pedagogerna reflektera varför de bestämmer plats och inte låter barnen få 

inflytande och delta i beslutet. Vi anser att pedagoger skall vara medveten om att man är 

där för barnen skull och därmed involvera dem i verksamheten i största möjliga 

utsträckning. Vi hävdar att om barnen får vara delaktiga i verksamhetens upplägg och 

utformning medför det dem ökad stimulans dessutom blir verksamheten roligare och 

barnen får ett effektivare lärande. 

 

Inflytande genom kommunikation 

Studiens resultat har uppvisat samtalens betydelse för barns inflytande. Det är genom 

samtalen pedagogerna kan ta tillvara barns intresse och ge dem inflytande. Vygotskij 

(1995) tydliggör dock kontextens betydelse för språkets och ordens innebörd för barn. 

Därmed anser vi det viktigt att som pedagog förstå att barns erfarenhet av inflytande kan 

se olika ut i olika miljöer, alltså kan det betyda olika i hemmet och på förskolan. För att 

ge barnen möjlighet till inflytande bör de få uppleva och känna på demokrati och 

inflytande i den vardagliga verksamheten. Selberg (2001) beskriver att i det 

pragmatismen skall pedagogen visa hänsyn till barns egna initiativ och tro på att barn 

vill och kan påverka sin vardag och sitt lärande. Studiens resultat visade att barn inte 

alltid ges möjlighet till inflytande. Barnen har inget inflytande över var och på vilket 

sätt de skall gå under utflykterna. Pedagoger ska därför enligt oss diskutera och 

reflektera kring hur begrepp som inflytande och demokrati skall förankras i förskolan, 

samt hur de skall arbeta för att ge barn utrymme till att göra sin röst hörd. Då barn sällan 

ges möjlighet till inflytande menar vi det medför att när barn väl får chansen vet de inte 

hur de skall förhålla sig till det, eftersom de saknar erfarenhet av det. I resultatet 

beskrivs dock en situation där en pedagog ger barn möjlighet till inflytande över 

kommande skogsutflykt när hon frågar några barn om de vill gå till samma ställe i 

skogen nästa gång. Vi anser pedagogen arbetar utefter det läroplanen för förskolan säger 

att barn skall få möjlighet till påverkan av planering för den pedagogiska verksamheten. 

I situationen svarar barnen henne inte och vi hävdar att eftersom de inte är vana vid att 

få bestämma vart de skall gå under skogsutflykterna vet de inte vad de skall svara 

henne. Utbildningsdepartementet (2003) påpekar att barn bör bli informerade om att de 

faktiskt får delta i beslut och att allas åsikter är lika värda för att förmå sig uttrycka dem. 

Vi menar att om barn ska få kunskap om vad demokrati och inflytande är så måste det 

ske i en pågående process i den vardagliga verksamheten. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) påvisar i sin studie att pedagogen bör uppmana till reflektion kring 

demokrati och inflytande hos barnen. Denna tanke delar vi och anser det nödvändigt att 

pedagoger samtalar och reflekterar tillsammans med barnen, det ger dem en möjlighet 

att göra sin röst hörd. Det är alltså av stor vikt att den vuxne pratar med barnet om hur 

denne uppfattar inflytandet som getts. Vi upplever att först då ges barnet möjlighet till 

att mötas med respekt och förståelse dessutom sker barnens inflytande ur dennes 

synvinkel. Så i den situation som beskrivs ovan anser vi hon kunde utvecklat frågan för 

att få ett svar och inte gett upp som hon istället gjorde. 
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Vanligt är, enligt Utbildningsdepartementet (2003), att pedagogen tror sig veta barnens 

önskan och därmed anses det som inflytande för barnen. Resultatet tydliggjorde vid ett 

tillfälle hur en pedagog föreslår en aktivitet som hon tror barnet vill utföra eftersom han 

under promenaden visat intresse för ett specifikt föremål. Vi anser pedagogen arbetar 

utefter hennes syn, alltså ur barnperspektiv, på vad barnet vill istället för att utnyttja 

tillfället och inbjuda barnet till direkt inflytande och delaktighet över kommande 

aktivitet. I denna situation kan vi tydligt se att pedagogens synsätt har betydelse för 

barns inflytande. Arnér (2009) påpekar dock att vid kommunikation försöker de olika 

parterna sätta sig in i varandras perspektiv vilket pedagogen enligt oss försökte med, då 

hon byggde verksamheten på vad hon trodde barnet ville göra. Vi anser hon kunde låtit 

barnet få större inflytande och gett utrymme för initiativtagande för barnet själv innan 

hon tog chansen att bestämma verksamheten. Pedagogen kunde även tagit tillvara 

pojkens intresse i pågående skogsutflykt, för att på så sätt arbeta utefter de mål som 

läroplanen för förskolan beskriver kring inflytande samt tillvaratagande av barnens 

intresse och behov.  

 

Perspektivtagning är något Arnér (2009) anser viktigt för en god kommunikation och 

den åsikten delar vi. Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikationen med en 

vuxen av stor betydelse för barnets utveckling och lärande, vilket vi kan koppla till 

studiens resultat. De samtal som förekom tillsammans med en vuxen skapar 

engagemang då de utgår från barnets visade intresse eller behov. Under en promenad till 

skogen påvisade barnen stort intresse för maskar som de fann på marken. Intresset 

utgjorde sedan stor del av samtalen resterande del av promenaden. Vi anser 

pedagogerna tog tillvara på barnens initiativ genom en öppenhet i samtalen. Hwang och 

Nilsson (2003) redogör för det sociokulturella perspektivet samt Vygotskijs proximala 

utveckling som kan kopplas till studiens resultat, där pedagogernas samtal i samspel 

med barnen ökar dess inflytande och även utveckling. Det är alltså i interaktionen 

mellan barn, pedagog och miljön möjligheterna finns. Dock anser vi att det bör ske en 

utveckling av miljön för att den proximala utvecklingen skall fylla sin optimala 

funktion. Vi önskar en mer varierad miljö där barnen ges ett ökat inflytande.  

 

I resultatet belystes att inflytande ges till barnen då de använder språket att 

kommunicera med, medan i situationer då ett intresse visats genom kroppslig handling 

inte medför lika mycket inflytande. Studien visar alltså att barn ges möjlighet till 

inflytande då de besitter förmågan att kommunicera genom talat språk. Eftersom barn 

kommit olika långt i sin språkliga utveckling kan det medföra svårigheter i 

kommunikationen, vilket leder till problem för det egna inflytandet. Vygotskij (1995) 

delar in språket i två delar där de ena står för innebörden i språket som skall förstås i ett 

specifikt sammanhang. Därmed ser vi det viktigt att pedagogerna kommunicerar med 

barnen om vad de vill och på så sätt ge dem inflytande. Vi ser återigen vikten av att göra 

barnen medvetna om att de har möjlighet till inflytande. Men precis som Vygotskij 

(1995) menar måste innebörden i språket förstås i det specifika sammanhanget, vilket 

gör pedagogerna tvungna att först ge barnen möjlighet att förstå vad de anses göra med 

denna demokrati och inflytande som erbjuds.  
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Barnens inflytande utefter ökande förmåga  

Läroplanen för förskolan belyser att alla barn ska, efter ökande förmåga, ges möjlighet 

till påverkan av innehåll och arbetssätt i verksamheten (Lärarförbundet 2006). Under 

vistelserna i skogen får barnen själva besluta över den egna leken vilket vi då anser gör 

att pedagogerna arbetar utefter ovanför beskrivet läroplansmål. Vid en situation i 

skogen, där en flicka uppmuntras att samla löv som hon visat stort intresse för, menar vi 

hon ges möjlighet att påverka skogsutflykten utefter hennes förmåga. Flickan får 

ansvara och själv bestämma över sin tid i skogen. Då det uppstod konflikter intog 

pedagogen en avvaktande roll för att ge barnen möjlighet att själva lösa situationen 

utefter deras förmåga. Vi kan se en koppling till det progressivistiska perspektivet som 

enligt Selberg (2001) lägger stor vikt vid att barnen bör få möjlighet att ta egna beslut 

och initiativ för att påverka deras vardag och lärande. Det upplever vi pedagogerna gav 

barn tillfälle till vid flera situationer i skogen. Resultatet visade även hur barn fick 

inflytande över det som rör dem själva exempelvis en pojke som fick välja vilka vantar 

han ville låna. Här ges han ett ansvar och inflytande som pojken klarar av att handla 

utefter. Den fråga vi ställer oss är om pedagogen arbetar utefter det läroplanen säger om 

barns inflytande utefter ökande förmåga. Det inflytande som nämns, i läroplanen för 

förskolan, är påvekan av verksamhetens innehåll och arbetssätt och eftersom valet av 

vantar enbart rör individen anser vi inte pedagogen i denna händelse följer det specifika 

målet (Lärarförbundet, 2006). Dock hävdar vi att om barn får ansvara för något, för dem 

meningsfulla sammanhang, kan det skapa en upplevelse av frihet och självständighet. 

Arnér (2009) redogör för hur ansvar framhålls och hur det kan bidra till demokrati och 

inflytande då barn lär sig ta ställning och utveckla förmågan att ta egna beslut.  

 

Situationen med pojken som fick inflytande över att välja mellan två olika vantar kan 

även ses ur en annan synvinkel. Pedagogen hade tidigare valt vilka två vantar han fick 

välja mellan vilket gör att situationen ändå blir styrd och förutbestämt av pedagogen och 

inte utifrån barnets vilja och behov. Dock anser vi pedagogen handlade korrekt eftersom 

barnet själv inte kunde ta hela ansvaret. Men vi ser även en risk i att pedagogen ofta tror 

sig veta vad barnen vill eller är i behov av. Vi menar att pedagoger behöver våga lita 

mer på barnen och släppa kontrollen. Att ge barnen förtroende och fler valmöjligheter 

bedömer vi skapar ökad frihet och barnen kan utvecklas kunskapsmässigt men även få 

egna erfarenheter och ökat självförtroende. De får då ta konsekvenserna av sitt eget 

handlande i olika situationer.  

Orsak till pedagogers maktinnehav 

Det framkomna reslutat studiens presenterat tydliggör olika orsaker och anledningar till 

att pedagoger inte alltid kan ge barnen inflytande. Arnér (2009) påpekar att de rutiner 

förskolan har kan skapa hinder för arbete med barns inflytande och pedagoger kan bli 

rädda för förändringar i verksamheten. Det stämmer överrens med studiens resultat som 

också visat på att rutiner avgör hur mycket inflytande som kan ges till barnen. Att 

arbetslaget går till samma ställe i skogen varje vecka tror vi beror på att de är en skapad 

rutin som pedagogerna inte reflekterat kring. Arnér (2009) uppmanar pedagoger att 

ifrågasätta arbetssättet för att bryta omedvetna rutiner. Enligt oss bör det göras angående 

skogsutflykterna för att skapa större möjlighet att ge barn det inflytande läroplanen för 
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förskolan upplyser de har rätt till. Men det tar tid att förändra invanda rutiner. Vi anser 

alltså arbetslaget själva bör vara införstådda med vad som skall ändras samt hur de skall 

kunna arbeta utefter ett demokratiskt arbetssätt. Först efter det kan barnen bjudas in till 

att gemensamt förändra verksamheten, dock måste barnen vara mottagliga för det som 

föremedlas.  

 

Enligt Lindqvist (2002) skapar pedagoger sociala regler inom förskolan och dessa är 

barnen väl medvetna om. Det är något studiens resultat påvisat, exempelvis genom en 

händelse där en pedagog tydlig meddelar barnen att hon bestämmer på förskolan. De två 

pojkar som befinner sig i situationen säger inte emot henne utan avslutar diskussionen. 

Lindqvist (2002) upplyser att barn vill vara vuxna till lags vilket barnen i ovan beskriva 

händelse kan tänkas önska. Dock anser vi pedagogens handlande motarbetar de 

inflytande barnen har rätt till enligt läroplanen för förskolan då barnen kan få en känsla 

av att de är helt maktlösa. Trots det måste förskolan inneha olika förhållnings- och 

säkerhetsregler vilket vi tror barn mår bra utav. Men studiens resultat visar att då 

pedagogerna ger förklaringar till varför de inte får göra något eller varför pedagogerna 

bestämmer över barnen godtas tillsägelsen på ett bättre sätt. Desamma gäller då 

pedagogerna handlar utefter vad de anser är bäst för barnet själv, av olika anledningar.  

Didaktiska konsekvenser 

Läroplanen för förskolan belyser på ett tydligt sätt vikten av att verksamheten skall 

bedrivas utifrån barns intressen, tankar och åsikter. Men även den demokratiska 

värderingen är en tydlig grund för arbetet i förskolan (Lärarförbundet, 2006). Därför 

strävar vi efter att göra det möjligt för barn att vara delaktig och få inflytande utefter 

egna förutsättningar i verksamheten. Vi anser det är viktigt att ständigt reflektera kring 

vårt förhållningssätt för att kunna arbeta med barns inflytande och synliggöra det för 

barnen. Vi tror även att vårt demokratiska förhållningssätt byggs upp om vi som 

pedagoger tror på barnens förmågor.  

 

Studiens framkomma resultat har bidragit till reflektion hos oss, då vi uppmärksammat 

relevansen i aktivitetens betydelse för barnen. Vi vill föra fram vikten av att ta tillvara 

den pågående händelse som för stunden är intressant och inte begränsa sig till 

förutbestämd aktivitet. I kommande yrke vill vi skapa möjligheter i den vardag 

förskolan erbjuder, alltså låta barnen uttrycka åsikter och tankar och på så viss få chans 

till inflytande. Vi stävar efter att vara flexibla för att ta tillvara barnens intressen och 

även därigenom öka dess inflytande. Arbetet med studien har medfört att vi 

problematiserat vårt egna arbetssätt.  
 



 

 

31 

 

Fortsatta studier 

Eftersom studien gjordes av observationer utifrån ett arbetslag med tre pedagoger vid 

två tillfällen ger det ett avgränsat dataunderlag. Vi anser därför det skulle vara intressant 

att fortsätta studien för att få en mer omfattande forskning kring studiens syfte och 

frågeställningar. För vidare utveckling av föreliggande studie skulle det vara intressant 

att observera andra aktiviteter på förskolan för att undersöka barns möjlighet till 

inflytande. Vi ser även möjligheter att i fortsatta studier undersöka utifall barns kön kan 

spela roll vid dess inflytande i förskolan, görs det omedvetna skillnader mellan könen 

när det gäller barns inflytande?    

Avslutande reflektion 

Vårt reflekterande av studien har medfört att vi kan förändra vårt arbetssätt vilket vi 

kommer ha nytta av i framtida arbete. Föreliggande studie har tydliggjort behovet av att 

pedagoger tänker igenom de val som tas angående verksamhetens innehåll och arbetsätt 

samt reflekterar över det egna förhållningssättet. Studien har gjort oss medvetna om att 

inflytandet oftast enbart sker i samtal och inte fullt ut i planering och utformning av 

verksamheten. Detta har gjort oss engagerade i att försöka öka barns inflytande över 

verksamheten och deras vardag på förskolan. Vi kommer i vårt fortsatta arbete inom 

förskolan eller skolan ta med oss införskaffade kunskaper när det gäller barns inflytande 

och dess komplexitet. Skolväsendet är inte bara en arbetsplats för oss pedagoger, utan 

det är främst barnens verksamhet och det är därför en självklarhet att de skall få 

möjlighet till inflytande. 
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Bilaga 1 

Information till föräldrar angående observationer   

Vi är två studerande som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 

lägre åldrar vid Högskolan i Skövde. I utbildningen ingår att genomföra en 

examensuppsats, vilket vi kommer att göra under hösten/vintern. Det vi vill undersöka 

är hur pedagoger arbetar utifrån läroplanen för förskolan när det gäller verksamhetens 

skogsutflykter.  

Vi kommer under några tillfällen att vara med och studera verksamheten genom 

observationer. Vårt intresse riktas mot pedagogernas förhållnings- och arbetssätt och vi 

kommer därmed inte att observera enskilda barn. Dock är medverkan givetvis frivillig 

men vi är tacksamma för er hjälp. Allt material kommer att behandlas enligt regler om 

konfidentialitet och sekretess; inga namn kommer nämnas vare sig på barn, personal, 

förskola eller kommun. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i vår 

uppsats för att sedan förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd.  

 

För att kunna genomföra observationerna behöver vi vårdnadshavarnas medgivande. 

Tag ställning och skriv under blanketten samt lämna den till personalen på ditt barns 

förskola. 

Tack på förhand! 

Anna & Carina 

 

 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn är med när observationerna genomförs. 

 NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn är med när observationerna 

genomförs.  

 

(Barnets/barnens namn) 

 

 

(Målsmans underskrift) 

Har ni frågor kan ni ta kontakt med oss på telefon eller mail. 

Anna Larsson    Carina Pettersson 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Observationsunderlag     

Datum: 

Tid:  

Vika individer finns med? 

Personal 

Pojkar 

Flickor 

 

Observation  

Till skogen  

 I skogen    

Från skogen 

 

Mål ur läroplanen för förskolan: 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” 

(Lärarförbundet, 2006, s. 32). 

 ”arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt” (Lärarförbundet, 2006, s. 32). 

 


