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Abstract 

 
The purpose of the study is to find out how the preschool teachers look at the children´s 

influence and participation in preschool. Two questions are chosen to focus on in this study: 

 

• What are the preschool teachers´ views of influence and participation? 

 

• In what situations do the preschool teachers think that they give children the best 

opportunity to influence and participation? 

 

The method chosen in this study is semi-structured interviews in purpose to find out the 

preschool teachers´ thoughts and experiences about their work with influence and 

participation in preschool. 

Five preschool teachers in two different areas in the same municipality in central Sweden was 

chosen to be interviewed in the study in purpose to see the differences and similarities 

between different areas in the same municipality. 

 

The results show that preschool teachers’ see the influence and participation as an everyday 

thing; all preschool teachers’ have the same thoughts about the influence and participation and 

how they work with influence and participation. What differed between preschool teachers’ 

about how much influence and participation they gave the children was due to the need in the 

group of children they have at the moment. What need has the group for the moment.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärarna ser på barnens inflytande och 

delaktighet i förskolan. 

I studien har fokus lagts på två frågeställningar:  

• Hur ser förskollärarna på inflytande och delaktighet?   

• I vilka situationer tycker förskollärarna att barnen ges bäst möjligheter till inflytande och 

delaktighet?  

Den metod som valts i studien är semistrukturerade intervjuer för att ta reda på förskollärarnas 

tankar och deras erfarenheter om arbete med inflytande och delaktighet i förskolan.  I studien 

gjordes valet att intervjua fem förskollärare på två olika förskole-områden i samma kommun i 

mellan Sverige för att kunna se skillnader och likheter mellan olika områden i samma 

kommun.  

Resultatet visar att förskollärarna ser på inflytande och delaktighet som en vardaglig sak, alla 

förskollärare har samma tankar kring inflytande och delaktighet samt med arbetet med både 

inflytande och delaktighet. Skillnaden mellan hur mycket inflytande förskollärarna gav barnen 

var beroende av behovet i barngruppen man hade för tillfället, vad den barngruppen behövde.  
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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om området demokrati och barns rättigheter i förskolan eftersom det är 

ett mycket intressant område som är väldigt spännande att forska om. Jag har valt att inrikta 

mig mot inflytande och delaktighet och hur förskollärarna tänker om inflytande och 

delaktighet, vad som är inflytande och delaktighet för förskollärarna, hur de ser på inflytande 

och delaktighet samt i vilka situationer i verksamheten de tycker att barnen ska få ha inflytande 

och delaktighet i. I detta kapitel kommer jag att belysa bakgrunden till arbetet, FN:s konvention 

om barns rättigheter, begreppen inflytande och delaktighet samt begreppet lekpedagogik.                                                                    

1.1 Bakgrund 

I studien kommer inriktningen att vara denna p.g.a. Läroplanen för förskolan(Skolverket, 2010) 

då den innehåller mycket om barns inflytande. Det här är förskolans styrdokument och är 

framtaget av skolverket, och innefattar de riktlinjer som förskolorna runt om i landet ska följa i 

verksamheten. (Skolverket, 2010) Jag vill se om förskollärarnas syn på inflytande följer de 

riktlinjer som skolverket har tagit fram om inflytande.  

Utgångspunkten i arbetet är från Skolverket(2010),här hittar man riktlinjerna som 

förskollärarna ska förhålla sig till ute i verksamheten. Hur man förhåller sig till dessa riktlinjer 

är olika beroende på hur de tolkas av förskollärarna.  

Enligt Skolverket(2010) ska förskolan sträva efter att alla barn utvecklar sina tankar och åsikter 

och därmed får möjlighet att påverka sin situation i verksamheten, förskolan ska också sträva 

efter att alla barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans 

miljö.  

Enligt Skolverket(2010) ska förskollärarna ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll och arbetslaget ska verka för att varje enskilt barn 

utvecklar sin förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. Arbetslaget ska 

också verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, det arbetslaget också ska 

göra är att förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010).  

När man har varit ute och jobbat i verksamheten och när man har varit på verksamhetsförlagd 

utbildning är det väldigt sällan man hör förskollärarna prata om inflytande. 

Min nyfikenhet har därför väckts om att undersöka hur förskollärare tänker om inflytande, hur 

de ser på inflytande och när de tycker att barnen ska få ha inflytande; alltså i vilka situationer 

barnen ska ha inflytande. Eftersom jag som student och vikarie kan se att det kan vara svårt att 

få grepp om hur förskollärarna tänker om inflytande vill jag undersöka om förskollärarna 

tänker ungefär lika i verksamheten. 
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Detta område har stor betydelse för det fortsatta arbetet i förskolan och för barnens intressen, 

och att undersöka detta område kan också få förskollärarna som är ute i verksamheten att tänka 

till om hur de faktiskt gör med inflytande för barnen och vad de har för tankar om det och vart i 

frågan de själva står.  

Ämnet är viktigt för studenter, vikarier och de nyutbildade förskollärarna men det är även 

viktigt för de förskollärare som redan finns ute att verkligen få sätta ord på sina tankar kring 

barns inflytande i förskolan.  

1.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
FN: s konvention om barnets rättigheter kallas även barnkonventionen(Hammarberg, 2006). 

Fortsättningsvis kommer den att kallas barnkonventionen här och den kommer att finnas med 

som en andra utgångspunkt för examensarbetet. 

Barnkonventionen är en konvention med bestämmelse för barnens rättigheter. Detta gäller för 

det enskilda barnet som är under 18år om det inte har blivit myndigt innan, beroende på vilken 

lag som gäller för barnet.  

Det är en konvention med 54 artiklar om barnets rättigheter där UNICEF har ansvar för att alla 

länder som skrivit under barnkonventionen ska följa den oavsett kultur, religion eller andra 

särdrag. 

Konventionen handlar i stora drag om att alla barn och ungdomar ska behandlas lika, ingen ska 

diskrimineras oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, handikapp, 

hudfärg, kön, språk, religion eller politiska åskådning. Det handlar också om att barns bästa ska 

beaktas i alla åtgärder som rör dem. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall, 

det som är bäst för ett barn kanske inte är bäst för ett annat eftersom alla barn är olika individer. 

Barnen har också rätt till att överleva, leva och utvecklas till det yttersta av sin förmåga. Barnen 

ska också få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och ungdomar ska ha 

möjligheter att påverka. Skolan och förskolan utgör en viktig arena för att utveckla barns och 

ungas inflytande. 

Det man kan säga är att barnen ska ha samma rättigheter i samhället som de vuxna har, men att 

barnen inte ska behöva arbeta utan att barn ska få vara barn(Hammarberg, 2006).   

1.3 Inflytande & Delaktighet 
 

Begreppen inflytande och delaktighet är två begrepp som framkommer i stor utsträckning i 

arbetet om förskollärares syn och erfarenheter på barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

Vad är då inflytande och delaktighet? 

Inflytande är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, beroende på vilken situation och vilket 

sammanhang man sätter in det i. I förskolans värld handlar inflytande mycket om att 

förskollärarna tar tillvara på och uppmärksammar barnens initiativ, erfarenheter och idéer 

(Arnér, 2009). 
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Inflytande handlar också om barnen får göra det som de själva vill göra och om de kan få 

komma till tals i de miljöer och sammanhang som det är möjligt. Inflytande kommer nära 

många andra begrepp såsom tillexempel delaktighet (Johannesen & Sandvik, 2009).  

Delaktighet är näst intill som inflytande; att alla barnen ska ha lika rätt till att bli hörda i 

förskolegruppen och att alla barnen ska ha rätt till att medverka i bestämmande av t.ex. 

aktiviteter och förändringar i verksamheten. Det handlar också om att alla barnen ska vara en 

del av gemenskapen, trots att alla tycker olika och har olika åsikter om saker och ting i 

verksamheten(Johannesen & Sandvik, 2009). 

Hur ser förskollärarna i verksamheten på begreppen inflytande och delaktighet? Stämmer det 

överens med ovanstående definition, eller blandar man ihop inflytande med delaktighet och 

beskriver inflytande som delaktighet. Tycker förskollärarna att det är samma sak eller ser de en 

skillnad? 
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2. Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärarna ser på barns inflytande och 

delaktighet i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna i studien kommer ha fokus på förskollärarna då det är deras syn på 

inflytande och delaktighet samt deras erfarenheter av inflytande och delaktighet som är av 

intresse.  

 Hur ser förskollärarna på inflytande och delaktighet?   

 I vilka situationer tycker förskollärarna att barnen ges bäst möjligheter till inflytande 

och delaktighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5 

 

3. Forskningsöversikt 

 
I det här kapitlet kommer jag att belysa tidigare forskning inom det område studien är skriven; 

Förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet.  

Det här kapitlet kommer att lyfta fem olika avhandlingar t.ex. doktorsavhandling och 

licentavhandling som forskare har skrivit kring eller närliggande till mitt syfte.  

Det har varit både spännande och intressant att läsa tidigare forskning om mitt område och att 

se vad de som tidigare forskat har fått fram för resultat och vad de har diskuterat i sina 

avhandlingar.  

Jag har använt mig av olika sökmotorer för att hitta vetenskapliga texter om tidigare forskning, 

dessa sökmotorer är bl.a. nationella bibliotekskatalogen Libris, Nordic Base of Early Childhood 

Education and Care (NB-ECEC) som samlar skandinaviskt kvalitetsäkrat forskningsmaterial 

om barn noll till sex år och OneSerch som har hjälpt mig att orientera mig fram bland 

avhandlingar, tidskrifter och artiklar i Karlstads universitets bibliotek. 

När man går igenom tidigare forskning och litteratur om sin undersökning får man information 

om befintlig kunskap som finns på området och vad tidigare forskare har gjort. Att utföra en 

ordentlig genomgång av tidigare forskning och litteratur innebär att man som forskare stärker 

sin trovärdighet inom området man ska undersöka (Bryman, 2011). 

 

3.1 Förhållningssätt  

 
Arnér(2006) belyser i sin licentiatavhandling att förskollärarnas förhållningssätt utgör deras 

möjligheter att ge barnen inflytande i verksamheten. Genom Arnérs studie har det visat sig att 

förskollärarna har visat intresse för att läsa litteratur och olika tillvägagångssätt för att nå 

utveckling under arbetets gång. I Arnérs studie visade det sig att ju mera förskollärarna har lärt 

sig så har de ändrat förhållningssätt så det gynnar barnens möjligheter till inflytande, men 

också så det gynnar deras egen arbetssituation. Det förhållningssätt som förskollärarna 

använder för att bekräfta barns initiativ och som då automatiskt ökar barns inflytande, kräver 

att förskollärarna ständigt jobbar med att reflektera, utveckla kunskap och ständigt för en 

diskussion kring frågorna hos förskollärarna(Arnér, 2006). 

Engdahl(2014) nämner i sin doktorsavhandling att förhållningssättet är något som man ska 

reflektera över för att ge barnen bästa möjlighet till inflytande i verksamheten. Genom att de i 

Engdahls doktorsavhandling ger barnen möjlighet till inflytande i utformningen av förskole-

gården utökas barns lärande(Engdahl, 2014).  

Westlund(2011:21) visar i sin licentiatuppsats att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande 

för om man ger barnen inflytande eller inte. Beroende på vilket förhållningssätt man har enligt 

Westlund ger man barnen inflytande i olika grader. Ibland ger man barnen väldigt mycket 
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inflytande och barnen har då en hög grad inflytande och ibland ger man inte barnen inflytande 

alls och då har barnen låg grad inflytande(Westlund, 2011:21). 

Ribaeus(2014) har i sin doktorsavhandling liksom Arnér(2006), Engdahl(2014) och 

Westlund(2011:21) lyft förskollärares förhållningssätt som en viktig del när det gäller barns 

inflytande. Ribaeus(2014) menar att förskollärares största hinder för barns inflytande är just 

förskollärarnas förhållningssätt.  

Emilson(2008) nämner även hon i sin doktorsavhandling vikten av förhållningssättet man har 

som förskollärare. Emilsons syfte var att generera kunskapen om hur barn i förskolan ska 

fostras. Genom att man har olika förhållningssätt uppfostras barnen på olika sätt och ges olika 

mycket inflytande.  

Arnér(2006), Engdahl(2014), Westlund(2011:21), Ribaeus(2014) och Emilson(2008) betonar 

som nämnt ovan att förskollärarnas förhållningssätt ses som en viktig aspekt till barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten. Att den vuxnes syn förändras 

beroende på vilket förhållningssätt man har. 

 

3.2 Möjligheter och hinder 

 

Enligt Emilson(2008) var förskollärarnas kontroll ett hinder för barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten. När förskollärarna inte vågade släppa på kontrollen minskade barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande. När förskollärarna istället lät barnen ha mer kontroll 

ökar barns inflytande och de skapade en mer jämnkontroll mellan förskollärarna och barnen. 

Enligt Emilson är inflytande och delaktighet som starkast när förskollärarna släpper kontrollen 

och är närvarande istället och låter barnen få göra egna val(Emilson, 2008).  

Enligt Engdahl(2014) såg hon möjligheter till barns inflytande i sin doktorsavhandling när den 

fysiska miljön är ordnad efter barnen, att materialet och platserna är åtkomliga för alla barn i 

alla situationer. Att miljön är en välkommande miljö.  Det Engdahl trycker mycket på i sin 

avhandling är hindret som ”bestämmer” om man kan ge barn inflytande och delaktighet eller 

inte; barngruppernas storlek och personalantalet. Är barngrupperna för stora och 

personalantalet för lågt är det svårt att släppa kontrollen och låta barnen ta över och få 

inflytande och delaktighet(Engdahl, 2014). 

Westlund(2011:21) nämner i sin licentiatuppsats vikten av att barn inte ska behöva vara 

beroende av oss pedagoger, utan att man har allt material på barnens nivå. Genom det får 

barnen bästa möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Att barnen inte behöver 

fråga om materialet och olika aktiviteter, gör att barnen kan ta eget initiativ till att göra saker 

och barnen får då ett starkt inflytande och delaktighet i verksamheten. Westlund beskriver att 

man bäst ger barn inflytande genom att man som pedagog inte är närvarande i barns lek utan att 

man befinner sig i deras närhet(Westlund, 2011:21). 
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Ribaeus(2014) visar i sin doktorsavhandling att förskollärarna inte tycker man ska planera 

verksamheten för mycket, utan att man låter barnen ta initiativ till att starta aktiviteter som de 

tycker om. Det finns också villkor för inflytande som Ribaeus lyfter i sin avhandling, dessa 

villkor kan t.ex. vara barngruppen man har. Att man ibland har en yngre barngrupp med många 

nyinskolade så barngruppen blir rörig, det kan också vara personaltätheten; att det saknas 

personal. Ribaeus(2014) nämner liksom Engdahl(2014) och Westlund(2011:21) vikten av 

miljön som möjlighet för barnen att få inflytande. Hindret som förskollärarna i Ribaeus(2014) 

doktorsavhandling talar om som en svårighet till att ge barnen inflytande är att förskollärarna 

har svårt att helt släppa kontrollen till barnen(Ribaeus, 2014).  

Arnér(2006) såg även hon i sin licentiatavhandling, precis som Ribaeus(2014), att det största 

hindret var förskollärarna. Arner(2006) har i sin studie visat hindret att förskollärarna ofta säger 

nej till barnen och då stoppar deras chans till inflytande och delaktighet. Möjligheten till 

inflytande för barnen enligt Arnér är även det Förskollärarna. Att Förskollärarna var 

intresserade av att reflektera och diskutera sig fram till ändring i bemötandet med barnen. Att 

man säger ja istället för nej(Arnér, 2006). 

 

3.3 Förskollärares sätt att arbeta med inflytande & 

delaktighet 

 
Westlund(2011:21) visade att alla pedagoger ute i verksamheten jobbade med barns inflytande 

på olika sätt. När förskollärarna jobbar med barns inflytande och delaktighet använder de sig av 

olika arbetsformer.  Westlund har fått fram ett resultat med fyra arbetssätt. Ett sätt var att låta 

barnen starta aktiviteter och liknande på egen hand där barnen inte behövde vara beroende av 

en pedagog. Ett annat sätt som Westlund hade fått fram i sin studie var att förskollärarna delade 

upp barnen i mindre grupper när barnen skulle få komma till tals just för att alla barnen skulle 

kunna få tiden att komma till tals. Det tredje sättet var att förskollärarna uppmuntrade barnen 

att kommunicera och samtala med varandra för att öka barnens inflytande med varandra. Det 

fjärde sättet var att förskollärarna utefter barnens intressen och behov planerade 

verksamheten(Westlund, 2011:21).  

Arnér(2006) menar att det är när förskollärarna i hennes studie börjar intressera sig för vad som 

händer i arbetet med barns inflytande och sedan börjar reflektera och diskutera frågorna kring 

barns inflytande förskollärarna emellan som förändringen sker. Arnér menar att när 

förändringen skett ser man och tolkar saker på nya sätt och man skapar nya möjligheter för 

utvecklandet av arbetet med barns inflytande(Arnér, 2006). 

Ribaeus(2014) har i sin studie sett att förskollärarna är positiva till barns inflytande. Att när ett 

barn kommer och frågar om något är man som förskollärare positiv till det, att man har en 

positiv inställning till det förslag som barnen ger, att man visar det positivt både i talspråk och i 

kroppsspråk. I Ribaeus studie jobbar förskollärarna aktivt med att ge barnen inflytande och 
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delaktighet i gemensamma aktiviteter som förskollärarna organiserar men även i individuella 

aktiviteter som barnen själva vill välja(Ribaeus, 2014). 

Westlund(2011:21) har som Ribaeus(2014) fått fram att förskollärarna arbetar med barns 

inflytande både individuellt men också i gemenskap. Westlund(2011:21) menar att individuellt 

inflytande kan vara allt från vad man vill ha för kläder till hur mycket man vill äta vid frukost, 

lunch och mellanmål, till att man vill göra en lek eller spela ett spel eller lägga pussel. Med 

gemensamt inflytande kan det vara allt från vem barnen vill leka med till att hjälpa till vid 

dukningen inför en måltid(Westlund, 2011:21). 

 

3.4 Sammanfattning 

 
Emilson(2008), Arnér(2006), Ribaeus(2014), Weslund(2011:21) och Engdahl(2014) nämner 

allihop att barnens möjligheter till att få inflytande och delaktighet i verksamheten är till stor 

del beroende av förskollärarnas förhållningssätt. Enligt Westlund(2011:21) beror det på vilket 

förhållningssätt förskollärarna har om barnen ska få inflytande och delaktighet i förskolan.  

Enligt Engdahl(2014) är barns inflytande och delaktighet i miljön viktig för att utveckla och 

stimulera ett lärande för barnen. Är miljön anpassad för barnen har de större chans att klara sig 

själva som Westlund(2011:21) nämner. Det är viktigt att barnen kan klara sig själva och vara 

oberoende av förskollärarna om de ska få ha inflytande och delaktiget i en stark grad. Kan 

barnen starta egna aktiviteter och komma åt materialet till det som de behöver ökas deras 

inflytande i verksamheten(Westlund, 2011:21).   

När det kommer till möjligheter och hinder för att barn ska få inflytande i verksamheten 

handlar det mycket om förskollärarna och deras förhållningssätt enligt både Emilson(2008), 

Engdahl(2014), Westlund(2011:21), Ribaeus(2014) och Arnér(2006). Att förskollärarna har 

svårt att släppa kontrollen över verksamheten och barnen och ge barnen den kontrollen och 

vara med som åskådare, att istället för att vara med i leken; att man är i närheten av 

leken(Westlund, 2011:21; Emilson, 2008).  

Westlund(2011:21) nämner fyra starka arbetssätt att arbeta med barns inflytande i 

verksamheten. Enligt Westlunds studie är dessa fyra arbetsformer ett fungerande arbettsätt för 

att arbeta med barns inflytande(Westlund, 2011:21).  

Arnér(2006) och Ribaeus(2014) berättar mycket om att förskollärarna där arbetar med att vara 

positiva till barnens idéer och att de hela tiden visar att de tycker att det är bra med både 

talspråket och kroppsspråket. 

Förskollärarna i Arnérs(2006) avhandling jobbade mera med att hela tiden reflektera och 

diskutera frågorna pedagoger emellan som kommer upp kring barns inflytande. Hur de hela 

tiden ska kunna förbättra det. För att kunna förbättra det har förskollärarna börjat intresserat sig 

för arbetet med barns inflytande på ett positivt sätt(Arnér, 2006).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare ser på barns inflytande och delaktighet i 

förskolan och därför kommer jag i de teoretiska utgångspunkterna att lyfta de teoretiska 

perspektiv som jag kommer att använda mig av i analysen senare i arbetet. Genom att skriva 

fram sina teoretiska perspektiv på det objekt man väljer att forska om hjälper det till att 

beskriva objektet bättre. Genom de teoretiska perspektiven kommer man också få med sig olika 

begrepp som hjälper till att specificera och förtydliga de objekt man ska forska kring (Karlsson, 

2014). 

När man har valt perspektiv kommer det att ge konsekvenser för vilken/vilka metoder man 

kommer att använda sig av, alltså på vilket sätt man väljer att undersöka(Karlsson, 2014). 

Inga-Lill Emilsson(2014) förklarar att man med olika ”glasögon” ser olika på saker och ting, 

med ”glasögon” menas att beroende på vilket perspektiv och vilket synsätt man har så har man 

olika ”glasögon” på sig. Genom att byta ”glasögon” så får man möjlighet att lära sig nya saker 

genom att man ser saker på andra sätt (Emilsson, 2014). 

 

4.1 Barnperspektiv  

 

Det första perspektivet som kommer lyftas som ett av perspektiven i undersökningen är 

barnperspektiv. Det är viktigt att man förstår det perspektivet när man talar om barns inflytande 

och delaktighet som pedagog eller vuxen. 

Enligt Halldén(2003) är begreppet barnperspektiv väldigt mångtydigt, det har i olika 

sammanhang blivit ett ord med stor vältalig kapacitet. Halldén berättar att i barnkonventionen 

trycker man mycket på att barn har rätt att göra sin röst hörd och få sina synpunkter lyssnade 

på. Det har genomförts ett implementeringsarbete i Sverige av barnkonventionen där det 

beslutats att alla myndighetsbeslut som rör barns deltagande ska tas med hänsyn till barns bästa 

och barnperspektivet(Halldén, 2003).  

Halldén(2003) lyfter vad barnperspektiv betyder när vi pedagoger använder det i de 

vetenskapliga sammanhangen; barnperspektiv som skrivs som ett ord är ett fokus på perspektiv 

där man tillvaratar barns villkor och gör det som är bäst för barnet, att man som forskare eller t 

ex. pedagog tolkar barnens perspektiv och att man är närvarande i dessa tolkningar. Enligt 

Halldén måste barn ges plats i vårt samhälle på olika sätt och att man som pedagog eller vuxen 

lyfter barnens erfarenheter på rätt sätt utefter barns perspektiv.(Halldén, 2003).   

Arnér(2006) beskriver också begreppet barnperspektiv som väldigt mångtydigt. Det är mycket 

svårt att precisera vad barnperspektiv är. Är vårt samhälle uppbyggt så att alla barn kan komma 

till tals, gör vuxna aktiviter och andra saker som är viktiga för barnen? Det är två saker som 

Arnér lyfter som frågor om barnperspektiv.  
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Det finns två förklaringar formulerade om barnperspektiv som Arnér(2006) tar upp och som 

forskare vid Norsk senter for barneforskning har tagit fram. Enligt Arnérs(2006) tolkning är det 

första att det finns många olika barnperspektiv, inte bara ett, och att betydelsen och innehållet i 

perspektivet växlar på samma sätt som barn och barndom gör och beroende på kulturella, 

historiska och sociala förhållanden i omvärlden så växlar även innehållet och betydelsen i 

perspektivet(Arnér, 2006).  

Den andra förklaringen handlar materiellt om hur världen ser ut ur barnens synvinkel och hur 

barnen upplever världen med sina sinnen; alltså vad de ser, känner hör osv, men att det i alla 

fall handlar om att skydda barnens intressen och att ta tillvara på de intressen som barnen 

visar(Arnér, 2006).  

I en studie av Qvarsell(2001) som även Arnér(2006) har tagit del av visade det sig att när 

barnen och förskollärarna skulle berätta vad som var viktigt och betydelsefullt i förskolans 

verksamhet framkom det att det var helt olika synpunkter som lyftes fram. Studien visade också 

att man ofta tappade bort det som var viktigt för barnen eftersom man såg mer till barnens bästa 

än barnens synpunkter. För att förstå hur barnen ser på omvärlden måste man se vilka områden 

barnen lägger sitt fokus på för att se vad som är viktigt för dem(Qvarsell, 2001). 

 

 

 4.2 Sociokulturellt perspektiv 

  

Det andra perspektivet som kommer lyftas och som kommer att användas i min studie är 

framtaget av Lev Vygotskij. Det är Vygotskijs teori om lärande och utveckling genom det 

sociala som studien kommer att rikta mig mot(Kroksmark, 2011). 

Denna teori handlar om det sociala, att allt vi lär oss och alla våra individuella kompetenser 

härstammar från att man samspelar med andra människor. Jag lär mig först i samspel med andra 

men sedan kan jag framöver lära mig själv. Social kompetens kan ses på många olika sätt ute i 

samhället, men för Vygotskij är social kompetens ett underlag för människors utveckling och 

lärande. Det är alltså mycket mer än att vara trevlig och bemötande mot människor i sin 

omvärld. Social kompetens är för Vykotskij alla former av samspel människor emellan och 

samspel är, som det nämns tidigare, underlaget för människors utveckling och lärande.  

Vygotskij menar att barn skapar relationer till människor direkt när de föds och är direkt från 

födseln socialt kompetenta (Strandberg, 2006). 

Genom att man skapar dessa sociala synvinklar på människans erfarenheter och människans 

kommunikation gör det att individen kan ta del av andras upplevelser på ett annat sätt. (Bråten, 

1998). 

Genom att socialt samspel med andra människor är under laget för utveckling och lärande blir 

språket en viktig roll. När barnen lär sig språket genom språkliga samspel formar barnen ett 

verktyg som de sedan kan använda för att sätta ord på sitt tänkande (Strandberg, 2006) Genom 
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att man lär sig språket så utvecklar man också förståelse för omvärlden och sitt sätt att tolka 

den på(Arnér, 2009). Vygotskij såg skrivande, berättande och tecknande som ett starkt verktyg 

för att kunna förstå och förmedla sig med omvärlden(Bråten, 1998). 

Därför kommer de förskolor som skapar mycket samspel mellan både barn och barn, och vuxna 

och barn att skapa en kraftig grund för barnets utveckling och lärande (Strandberg, 2006). 

I Vygotskij´s teori om samspel finns det ett begrepp som är väldigt centralt, det är den närmaste 

utvecklinszonen eller den proximala utvecklingszonen som den också kan benämnas. I min 

undersökning kommer uttrycket ”den närmaste utvecklinszonen” att användas. Där är det fokus 

på lärprocesserna som är under utveckling och begreppet den närmaste utvecklingszonen är 

alltså utrymmet som är mellan den zonen som barnet befinner sig i och den zonen som barnet 

är på väg emot; man kan t ex. tänka det som i en trappa. Barnet står på första steget i trappan, 

den närmaste utvecklingszonen är då utrymmet som är innan det nått trappsteg nummer två. 

För att barnet ska ta sig till trappsteg nummer två så klarar det inte på egen hand att utöva 

aktiviteter, utan det behöver utmanas och stödjas av lärarna (Arnér, 2009). Utvecklingszonen 

handlar mycket om imitation och samarbete mellan olika individer med olika mycket 

kompetens (Bråten, 1998). 

Detta innebär att det hela tiden kommer att kräva mer av barnet och mindre av den vuxna ju 

längre tiden går, därför är sammarbetet och dialogen mellan vuxna och barn samt mellan barn 

och barn av stor vikt(Bråten, 1998). 

Enligt Vygotskij´s teori klarar barnet inte lika mycket själv som individ, som barnet gör i 

samspel med vuxna eller med mer kompetenta barn och det kan vara barn som är äldre eller 

något barn som har utvecklats längre inom ett visst område. Man ska därför inte vara rädd för 

att be om hjälp och hjälp från andra ska heller inte ses som en svaghet av något slag utan det 

ska ses som ett lärande som är under en process (Arnér, 2009). 

Från första steget i Vygotskij´s teori om den närmaste utvecklingszonen så finns det ytterligare 

tre steg. Det första steget börjar med att man utvecklas och skapar lärande med hjälp av andra 

mer kompetenta människor som till exempel kan vara läraren, föräldrar, experter osv.  

På steg nummer två kommer det mer individuella, att man utvecklas och skapar lärande 

tillsammans med självet, alltså i samspel med sig själv. 

På steg nummer tre har kapaciteten utvecklats och man kan överföra tillvägagångssätt för 

lärande från den vuxne till barnet genom socialt samspel i olika gemensamma uppgifter.  

När man sedan kommer till steg fyra så återgår man till steg nummer två med det som man har 

lärt sig på vägen, då utvecklar man det man har lärde sig i steg tre tillsammans med självet i 

steg två igen. (Kroksmark, 2011).  Leken är väldigt utvecklande för barnen eftersom man där 

går utom den aktuella nivå man är i, och därför säger man att leken är ett undervisningstillfälle 

som har ett enormt utvecklingsvärde och medför en stark utveckling (Bråten, 1998). 
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4.3 Det kompetenta barnet 

 
När man ska respektera barns vilja betyder inte det att barnen alltid ska få göra som de vill och 

alltid få sin vilja igenom gent emot den vuxne, utan det betyder att man alltid ska ta sig tid till 

att låta barnen ha en talan och att den vuxne ska lyssna(Johansson, 2007).  

När man ser barn som kompetenta ser man barnen genom att de har fullt med tankar, idéer och 

förmågor, de är personer som har egna åsikter och erfarenheter (Riddersporre & Persson, 

2010). Det gäller att se det positiva i barnens syn på att bli självständiga, att de själva ska lära 

sig i samspel med andra att utvecklas inom olika områden i samhället. Att man kan se på 

barnen som kompetenta medaktörer i samhället(Johansson, 2007). Att man faktiskt ser barnen 

som utforskande, aktiva och skapande av sin egen värld är en viktig del i att se barn som 

kompetenta i dagens samhälle(Askland & Sataoen, 2003).  

Det är viktigt i sådana situationer att man som vuxen och barn samspelar, att man som vuxen 

också lyssnar på barnet och försöka ta till sig att barnet kan ha andra idéer än den vuxna. Det 

gäller då att man inte bara avfärdar barnets idéer utan att man respekterar och lyssnar på dem.  

Respekterar man inte barnen och inte låter dem bli hörda är det lätt att man bidrar till att barnets 

självkänsla sänks(Johansson, 2007).  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 

 
I det här kapitlet kommer val av metod, urval av respondenter, genomförande av 

undersökningen, presentationen av respondenterna och de etiska ställningstaganden som 

studien tagit hänsyn till att lyftas. Det kommer att användas fiktiva namn på förskollärarna, 

förskolorna och förskolecheferna.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärarna ser på barns inflytande och 

delaktighet i förskolan och vid valet av metod stod jag och vägde mellan att ha enkäter eller 

intervjuer, men efter att ha tagit del av Johansson och Svedner (2010) berättade de att intervjuer 

gav djupare men smalare information om de fenomen man ville undersöka. Det svåra med 

intervjuer är att man kanske inte alltid får sanningen i svaren (Johansson & Svedner, 2010). 

Intervjuer är en bra metod att använda sig av när man har börjat forska på ett område som man 

känner är nytt, då den metoden både är flexibel och ger stora möjligheter att fördjupa sig på 

vissa områden som man känner är intressanta (Ekholm & Fransson, 2013).  

 

5.1 Val av metod 

 

För att kunna få fram svar på syftet och frågeställningarna i undersökningen valde jag att 

använda kvalitativa intervjuer eller semistrukturerade intervjuer som de kommer att kallas i 

denna undersökning. Man har då en lista med allmänna frågeställningar eller en intervjuguide 

över det man vill att intervjun ska täcka och man formulerar frågorna beroende på situationen 

och svaren som man får av den man intervjuar (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

passade i undersökningen eftersom jag vill få fram förskollärarnas tankar och erfarenheter om 

barns inflytande i verksamheten. För att få fram det behövde jag ha ostrukturerade 

intervjufrågor som kunde ändras beroende på vad respondenterna svarade på föregående fråga. 

Genom att det är öppna svarsalternativ kan man få fram så många tankar och så mycket 

erfarenheter som respondenterna väljer att berätta.   

Arnér(2006) valde att använda sig av livsberättelseintervjuer för att få fram respondenternas 

erfarenheter om hennes ämne. Hon nämner då att det gäller att man som intervjuare lyssnar 

noga och formulerar frågorna utifrån vad respondenterna berättar vid frågorna(Arnér, 2006).    

Intervju är en vanlig typ av metod att använda och det innebär att en person ställer frågor till en 

annan person, alltså att intervjuaren ställer frågor till den som man intervjuar. Det blir en 

levande kommunikation mellan levande människor(Lökken & Söbstad, 1995). 

Här nämner Engdahl(2014) vikten av att samspela med förskollärarna som man intervjuar så 

man får en god atmosfär i rummet(Engdahl, 2014). 

Genom att använda sig av intervjuer får man en mängd erfarenheter genom att få de svar som 

förskollärarna har valt att lyfta fram. Med metoden intervjuer har man som intervjuare en stor 



 

14 

 

roll att formulera frågorna utefter vilka svar man får av förskollärarna. Förskollärarna har den 

stora friheten att helt själva och från individ till individ kunna formulera sina svar efter 

frågorna.  Det viktigaste av allt är att man i en studie då får intervjuarens syn på det man talar 

om (Ekholm & Fransson, 2013). När man bestämmer sig för att använda sig av kvalitativa 

intervjuer är man ute efter att tömma den intervjuade personen på svar och därför måste 

frågorna anpassas från person till person (Johansson & Svedner, 2010). Detta gäller även i min 

studie då den undersöker förskollärarnas syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

För att göra det bra måste man enligt Engdahl(2014) skapa förståelse för människorna, och 

genom att jag har valt barnperspektiv, sociokulturella perspektivet och det kompetenta barnet 

som utgångspunkter kan jag skapa mig en förståelse kring hur de tänker i 

situationerna(Engdahl, 2014).  

Min åsikt är att om man ska ge barnen inflytande måste man se dem som kompetenta och ha ett 

barnperspektiv som vill det bästa för barnen.   

När man har gjort sin undersökning beror ofta resultatet på den som intervjuar och inte på den 

personen som blir intervjuad enligt Ekholm & Fransson(2013). Detta beror på att intervjuaren 

måste ha planerat sin intervju noggrant, hur man ska lägga upp den, vem man ska intervjua, 

vart man ska utföra intervjun och intervjuaren ska ha informerat den som intervjuas om 

undersökningen innan man påbörjar den (Ekholm & Fransson, 2013). 

Lökken & Söbstad(1995) talar om intervjuer som en sorts konst, att det är en konst att kunna 

planera och genomföra en intervju på ett bra sätt.  Att man på ett bra sätt måste kunna 

kommunicera med andra människor så att båda parterna i en intervju förstår varandra och tolkar 

varandra på rätt sätt. (Lökken & Söbstad, 1995). När man gör en intervju är det viktigt att man 

använder ett tydligt kommunikationssätt, att man använder sitt kroppsspråk, gester, 

ansiktsuttryck, ögonrörelse och tonläge på ett sätt så att man tolkas på det sätt man själv tänkt. 

Det gäller både den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det spelar egentligen mindre 

roll vad man säger då kroppsspråket säger så mycket mer än det som kommer ut verbalt 

(Ekholm & Fransson, 2013). 

 

När man gör kvalitativa intervjuer är det väldigt bra att använda sig av inspelningsmaskiner så 

man får intervjuerna inspelade. Det är för att sedan underlätta bearbetningen av intervjuerna 

och sammanställningen avresultatet på ett bra sätt (Johansson & Svedner, 2010).  

 

5.2 Urval av respondenter   

 

Jag hade bestämt att använda mig av 4-6 förskollärare fördelat på två förskolor från två olika 

områden i en kommun i mellan Sverige. Jag bestämde mig för att välja just dessa antal 

förskollärare och förskolor pga. tidsbegränsningen för arbetet. Jag kände att två förskolor, minst 

fyra förskollärare och som mest sex förskollärare var lagom för att hinna med undersökningen i 

tid. Jag valde att använda mig av minst fyra förskollärare just för att jag skulle få minst två 
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olika personers tankar och erfarenheter från varje förskola och jag valde som mest sex 

förskollärare för att ha så stor utsträckning som möjligt inom den tidsramen jag hade att 

använda mig av. Förskolorna valdes slumpmässigt genom att välja ut tio förskolor, fem i varje 

område, skriva ner dessa på lappar och dra lott om vilka det skulle bli. Förskollärarna som 

intervjuades hade olika längder på sin tid i verksamheten, vissa av dem hade varit i 

verksamheten i mer än tio år medan vissa av dem hade varit där i mindre än tio år. 

Jag ville se om förskollärarnas syn ändrades beroende på vilken förskola de arbetade på eller 

om det var samma syn på inflytande och delaktighet oavsett var de arbetade. Jag hade bestämt 

mig när förskolecheferna skulle kontaktas att informera om att det var sex förskollärare jag 

ville ha med i arbetet, eftersom jag då hade två tillgodo mot mitt minsta antal ifall någon inte 

ville vara med eller var sjuk och inte kunde ställa upp. Jag valde att hellre ta med för många 

förskollärare än att stå med för få när undersökningen började. Valet föll på att vända mig 

enbart till förskollärare då studien har tagit utgångspunkt i läroplanen för förskolan(Skolverket, 

2010), och det där är förskollärarens ansvar som tas upp, som jag belyste i kap. 1.1.  

Jag valde två förskolor som jag ville skulle ingå i undersökningen, men när jag ringde till 

chefen på Blåklockan var hen på semester och återkom när min undersökning redan hade 

behövt starta. Valet föll då på att vända mig till en annan förskola för att känna att jag hade 

tillräckligt med tid för att göra undersökningen på ett bra sätt.   

Till slut föll valet på att jag vände mig till Vintertidens förskola och Sommartidens förskola. 

När jag ringde till Oliva, som är chef på Vintertidens förskola, första gången hade Oliva mycket 

och göra och kunde därför inte prata just då. Jag valde att då skicka iväg ett mail(bilaga 1) och 

ringa dagen efter igen. Oliva svarade nästa dag och det var inga problem för henne att 

förskollärarna deltog, så länge de kände att de hade tid med undersökningen. 

Den andra förskolan jag valde att vända mig till var Sommartidens förskola, och det var heller 

inga problem för Julia, som är förskolechef, att undersökningen skedde med förskollärare 

därifrån. 

På Sommartidens förskola valde jag att få hjälp av förskolechefen att få fram tre förskollärare 

som var intresserade av att delta i min studie och frivilligt skriva på samtyckes-

blanketten(bilaga 3.) På Vintertidens förskola vände jag mig själv till tre förskollärare på 

avdelningen Snöstorm, där två av förskollärarna gav klartecken att skriva på 

samtyckesblanketten(bilaga 3.)  

Valet att göra på olika sätt när förskollärarna skulle kontaktas var för att få prova på båda 

varianterna och för att se vilket sätt som var smidigast för mig som forskare. Jag tyckte att i 

mitt fall var båda delarna väldigt smidiga och det fungerade mycket bra på båda sätten för mig. 

Genom att dessa förskollärare gav klartecken hade jag sex förskollärare som kunde intervjuas 

till min undersökning i mitt arbete. När intervjun skulle börja kände en förskollärare på 

Vintertidens förskola att den inte ville medverka, vilket inte var något problem för 

undersökningen då jag hade valt ett större antal förskollärare utifall någon bestämde sig för att 

hoppa av.       
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5.3 Presentation av respondenter 

Som det nämndes tidigare i kapitelet har jag använt mig av fem pedagoger i min undersökning, 

här kommer jag att ha en kort presentation av de pedagoger som har valt att delta i min 

undersökning. Jag kommer att presentera deras fiktiva namn, vilken fiktiv förskola de arbetar 

på och ungefär hur länge de har arbetat i verksamheten. Jag har använt mig av fiktiva namn för 

jag tyckte det gav en mer levande bild än att kalla dem pedagog ett och två o.s.v. Jag kommer 

att ha med vilken fiktiv förskola de arbetar på för att kunna lyfta vilka som arbetade 

tillsammans. Jag har också valt att lyfta fram hur länge de på ett ungefär har arbetat i 

verksamheten då det i mina resultat visade sig att de pedagoger som hade arbetat under en 

längre tid, d.v.s. mer än tio år, svarade på ett sätt på vissa frågor medan de som inte jobbat så 

länge, d.v.s. mindre än tio år, svarade lite annorlunda.  

 

Den första förskolläraren heter Alice, kvinna som har jobbat som förskollärare i ungefär fyra år. 

Arbetar på Sommartidens förskola. Den andra förskolläraren heter Agnes, kvinna som har 

jobbat som förskollärare i ungefär 35 år. Arbetar på Sommartidens förskola. Den tredje 

förskolläraren heter Lilly, kvinna som har jobbat som förskollärare i ungefär två år. Arbetar på 

Vintertidens förskola. Den fjärde förskollärare heter Maja, kvinna som har jobbat som 

förskollärare i ungefär 16 år. Arbetar på Vintertidens förskola. Den femte förskolläraren heter 

Elsa, kvinna som har jobbat som förskollärare i ungefär tio till tolv år. Arbetar på Vintertidens 

förskola 

 

5.4 Genomförande 

 

Genomförandet började med att fundera ut vilken metod som bäst skulle kunna besvara syftet 

med undersökningen och frågeställningarna, Efter att ha tagit del av informationen, som 

nämndes i tidigare kapitel, av både Bryman(2011) och Johansson & Svedner(2010) beslutade 

jag mig för att använda mig av intervjuer i undersökningen. Jag valde intervjuer som metod för 

att få fram förskollärarnas tankar och erfarenheter om inflytande och delaktighet och jag ansåg 

att semistrukturerade intervjuer var den bästa metoden att använda. Genom semistrukturerade 

intervjuer har man en intervjuguide med frågor som kan variera från förskollärare till 

förskollärare beroende på vad förskolläraren svarar på föregående fråga(Bryman, 2011). När 

jag ville ha fram tankarna och erfarenheterna var semistrukturerade intervjuer den bästa 

metoden eftersom förskollärarna då kan svara så utförligt de vill på frågorna.   

När jag hade lämnat in en plan som innehöll metodval, genomförande, etiska överväganden etc. 

för undersökningen till min handledare och fick den godkänd började jag ta kontakt med 

förskolecheferna på förskolorna som jag hade valt att vända mig till för undersökningen. 
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Jag planerade att så tidigt som möjligt ta kontakt med förskolecheferna för att fråga om deras 

samtycke att vända mig till förskollärarna på deras förskola/förskolor. 

Jag började med att ringa till förskolecheferna då jag kände att jag på så sätt lättast kunde 

presentera mig och förklara mitt examensarbete på ett bra sätt. Efter att jag hade ringt dem 

mailades Bilaga 1 ut till förskolecheferna. 

När jag fick klartecken från förskolecheferna att jag fick vända mig till deras förskolor vände 

jag mig till förskollärarna. Eftersom ena förskolechefen skulle hjälpa mig att välja ut tre 

förskollärare som var intresserade av att vara med i undersökningen behövde jag bara vända 

mig till förskollärarna på avdelningen Snöstormen och fråga om deras samtycke att delta i 

undersökningen. Två av de tre förskollärarna var positiva till det och vi kom överens om en tid 

som passade förskollärarna på avdelningen.  

När förskollärarna hade gett klartecken att delta i undersökningen skickades Bilaga 2 och 3 ut 

till förskollärarna där information kring undersökningen och samtyckesblankett fanns med.  

Samtidigt som jag tog kontakt med förskollärarna och förskolecheferna började jag funderade 

ut vilka intervjufrågor som kunde hjälpa mig att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 

Jag arbetade fram mina frågor till intervjuguiden genom att tänka fram och tillbaka på mitt 

syfte och mina frågeställningar, vad kommer hjälpa mig att få fram svar på syfte och 

frågeställningar? För att få idéer till bra frågor som har gett svar till andra läste jag många olika 

examensarbeten som tidigare skrivits och kontrollerade hur man tänkt för att få fram svar på 

frågorna där. Jag bollade idéer fram och tillbaka med min handledare och till slut växte 

frågorna fram. Vissa frågor kom jag på när jag skulle sova, handla eller göra något annat i 

vardagen, och då tog jag fram mobiltelefonen och skrev ner frågorna där så länge. Lagom till 

intervjutillfället var intervjufrågorna klara och jag kände att de skulle ge mig svar på mitt syfte 

med undersökningen. 

Tillsammans med förskollärarna på förskolorna kom vi överens om vilken tid som skulle passa 

bäst och vart vi skulle ses. Intervjuerna genomfördes under en och samma dag, tre intervjuer på 

förmiddag som tog ca två timmar att genomföra och två intervjuer på eftermiddagen som tog ca 

en timme att genomföra.  

När intervjuerna genomfördes satt jag i ett enskilt rum tillsammans med en förskollärare i taget 

och intervjuade dem. 

När förskollärarna kom in i rummet hälsade jag dem välkomna berättade lite om ämnet jag 

skriver om och pratade lite kring utbildningen och om mig och respondenten. Jag lämnade 

sedan fram samtyckesblanketten och informationsbrevet till förskollärarna(Bilaga 2 & 3) så att 

förskollärarna skulle kunna läsa igenom i lugn och ro och kunna ställa frågor om det uppkom 

några. När förskollärarna hade läst igenom informationsbrevet och samtyckesblanketten fick de 

bestämma om de ville skriva under och delta eller om de inte ville delta. 

På Vintertidens förskola hade förskollärarna redan läst igenom informationsbrevet som hade 

skickats ut och skrivit under innan jag kom, medan förskollärarna på Sommartidens förskola 

skrev under precis innan intervjuerna började. Det var för att jag skickade ut 

informationsbrevet(Bilaga 2) och samtyckesbrevet(Bilaga 3) direkt till förskollärarna på 
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Vintertidens förskola medan på Sommartidens förskola skickade jag materialet till 

förskolechefen. Förskollärarna på Vintertidens förskola var därför mer insatta i vad intervjuerna 

skulle komma att handla om medan förskollärarna på Sommartidens förskola fick reda på det 

när de fick informationsbrevet(Bilaga 2) och samtyckesblanketten(Bilaga 3) 

På intervjutillfällena använde jag mig av intervjufrågorna(Bilaga 4.) som underlag för 

intervjuerna med förskollärarna. Frågorna användes som underlag för att kunna ändra frågorna 

utefter hur förskollärarna svarade på frågorna.   

 

5.5 Bearbetning av datainsamlat material 

När genomförandet med undersökning på förskolorna var klart ansåg jag att jag hade samlat in 

tillräckligt med material för att kunna fortsätta med min studie. Jag började med att lägga in 

ljudfilerna på ett USB-minne genom datorn.  

Jag började sedan transkribera intervjuerna en och en, ord för ord. När jag transkriberade 

intervjuerna valde jag att inte skriva med eh, öh, ah, alltså och sådana ord som inte var 

relevanta i svaret från Förskollärarna. Jag transkriberade alla exempel jag fick under 

undersökningen, men valde sedan i resultatet att inte ta med alla exempel eftersom det då hade 

blivit väldigt många exempel där flera av dem liknade varandra. Det var lite synd att det inte 

fanns möjlighet att ta med alla exempel eftersom det var mycket intressant att lyssna på 

förskollärarnas berättelser. Det var dessutom väldigt lärorikt för mig som intervjuare att få höra 

deras erfarenheter och exempel.  

Under transkriberingen startades inspelningen, jag lyssnade ett till tre ord, stannade, skrev ner 

orden, spolade tillbaka och lyssnade på nästa sekvens och fortsatte så hela intervjun. När jag 

sedan hade transkriberat hela intervjun startades inspelningen igen och satte mig ner med det 

som hade transkriberats och läste med det jag skrivit ner, för att se att de transkriberade 

intervjuerna blev så nära de riktiga intervjuerna som möjligt. Transkriberingen tog mellan tre 

och fem timmar per intervju och jag tog mycket god tid på mig för att verkligen försäkra mig 

om att jag hade fått med allt som jag behövde få med.  

Intervjuordningen på förskollärarna, namn på förskollärarna, namn på förskolecheferna, namn 

på avdelningen/avdelningarna och namn på förskolorna ändrades. Namnen jag valde att 

använda mig av i mitt examensarbete har ingenting att göra med personerna eller förskolorna 

som är med i undersökningen.   

Efter att jag hade transkriberat intervjuerna började jag sammanställa dem. Jag använde mig då 

av olika färgpennor som skulle hjälpa mig så att jag sedan kunde skriva om dem i olika teman 

och grupper på ett enkelt och bra sätt.  

Det inspelade materialet lagrades sedan på ett USB-minne som placerades på annan plats så att 

obehöriga personer inte kommer åt det icke transkriberade materialet och kan koppla ihop det 

med det transkriberade. Detta för att skydda identiteten på de personer som deltagit i min 

studie.  
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5.6 Etiska ställningstaganden 
 

I det här kapitlet förklaras de etiska ställningstagandena som använts i examensarbete för att 

göra respondenterna till lags med identitetsskyddet och säkerställa att de fått korrekt 

information inför studien belysas.  

Det finns olika sorters krav inom forskningen som man måste ta hänsyn till när man undersöker 

och forskar kring olika fenomen i förskolan och dess verksamhet och det viktigaste av dem är 

individskyddskravet och de fyra kraven som jag kommer att benämna nedanför i detta 

kapitel(Löfdahl, 2014). 

 

5.6.1 Informationskravet  

 

Det är viktigt att man informerar de deltagande personerna om vilken metod man valt, 

vilken/vilka frågeställningar man har och om man som i mitt fall kommer att spela in 

intervjuerna för att underlätta transkriberingen av intervjuerna sedan och underlätta att få med 

allt som sägs i intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). I mitt fall har jag valt att informera 

föreskole cheferna på förskolorna och sedan informera förskollärarna med hjälp av 

informationsbrevet (bilaga 2)  

   

5.6.2 Samtyckeskravet 

 

I detta krav är det viktigt att man får samtycke av både förskolecheferna och förskollärarna 

innan man påbörjar intervjuerna. Jag vände mig till förskolecheferna för att få deras samtycke 

till att använda de anställda förskollärarna i undersökningen genom att maila ut 

samtyckesbrevet till cheferna(bilaga 1) och sedan vände jag mig, eller förskolechefen sig till 

förskollärarna för att få deras samtycke om att delta i undersökningen och informera dem om 

att de när som helst kan dra sig ur undersökningen och att den är frivillig (Löfdahl, 2014). Jag 

valde att maila ut informationsbrev och samtyckesblanketten(bilaga 2 & 3) till Julia, 

förskolechefen på Sommartidens förskola, så hon kunde lämna ut dessa till förskollärarna på 

sin förskola och jag mailade ut informationsbrevet och samtyckesblanketten (bilaga 2 & 3) till 

de förskollärare som jag själv valde att vända mig till så att alla förskollärare i samtliga fall 

hade en chans att ta del av materialet innan intervju tillfället. Jag hade även med 

informationsbrevet och samtyckesblanketten till intervju-tillfället för att alla verkligen skulle få 

möjlighet att läsa igenom det ordentligt.   
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5.6.3 Konfidentialitetskravet 

 

Under undersökningen måste jag hålla mig till detta krav, då det handlar om identitetskydd. 

Alla uppgifter som jag samlar in, såsom respondenternas namn, arbetsplats o.s.v. ska inte gå att 

komma åt av någon annan än berörda personer i undersökningen och uppgifterna bevaras på en 

plats som ingen kan komma åt på något vis. (Bryman, 2011). Jag har under min undersökning 

använt mig av två stycken USB-minnen där jag på ena minnet har lagt de riktiga namnen, 

arbetsplatserna o.s.v. medan jag på det andra USB-minnet har lagt det transkriberade 

fenomenen. Dessa USB-minnen bevaras på olika platser så man inte kan koppla de riktiga 

namnen till de transkriberade fenomenen. Detta för att konfidentialitetskravet ska uppfyllas 

under min undersökning. 

 

5.6.4 Nyttjandekravet  

  

Detta krav handlar om att den information jag får in under min undersökning är min och får 

endast användas för forsknings-ändamålet. Det får inte lånas ut för någon annans bruk eller för 

icke-vetenskapliga syften. Det får därför inte lämnas ut till förskolecheferna t.ex. för att de vill 

se hur deras pedagoger ser kring det fenomen jag undersöker utan informationen är min till mitt 

forsknings-ändamål. Den information jag får in av förskollärarna får därför endast användas av 

mig som forskare och får inte lämnas till någon annan. (Bryman, 2011). I undersökningen har 

jag inte och kommer inte att lämna ut den information jag fått in under intervjuerna till 

respektive förskolechef. Vill förskolecheferna ha svar på hur förskollärarna på deras förskolor 

arbetar med inflytande och delaktighet får de själva utföra en liknande undersökning. 

 

5.7 Studiens Reabilitet och Validitet 

 

Johnsson & Svedner(2010) beskriver reabiliteten som mätnoggrannheten hos de metoder/metod 

som man har använt sig av i studien. Har man använt sig av samma tillvägagångssätt genom 

hela metoden; har frågorna varit väl förberedda och täckt de frågeställningar som studien har? 

De beskriver validiteten med tanke på om resultaten ger en sann bild av det som har 

undersökts(Johansson & Svedner, 2010).   

Denna studies metod har haft samma tillvägagångssätt vid samtliga intervjuer just för att stärka 

reabiliteten i arbetet, men förarbetet var olika. Vintertidens förskola hade fått 

informationsbrevet(Bilaga 2) och samtyckesblanketten(Bilaga 3) innan intervjuerna, medan 

Sommartidens förskola fick informationsbrevet(Bilaga 2) och samtyckesblanketten(Bilaga 3) 

vid intervjutillfället. Frågorna har haft samma ordning för alla men några av frågorna har inte 

varit relevanta för samtliga respondenter, några av respondenterna fick följdfrågor men dessa 

varierade beroende på vad respondenterna svarade.  
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Jag anser att studien har både hög reabilitet och validitet eftersom intervjuerna genomfördes 

med förskollärare som har varit aktiva i verksamheten och har förskollärarutbildningen med 

sig. Frågorna var ställda så att förskollärarna fick berätta hur de har arbetat med inflytande i 

förskolan och vad inflytande är för dem. Genom att de då berättar hur de arbetar så är det något 

som förskollärarna har använt sig av under sin tid i verksamheten. Reabilitetet anser jag också 

vara hög då min intervjuguide var ordentligt genomarbetad, gav mig svar på mina 

frågeställningar, samt att inga frågor blev missförstådda. Validiteten anser jag också vara hög 

då intervjuguiden är genomarbetad med hjälp av studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom jag använde mig av semistrukturerade intervjuer får jag fram förskollärarnas 

erfarenheter och tankar om inflytande(Johansson & Svedner, 2010) och eftersom det är deras 

erfarenheter och deras sätt att jobba är dessa mycket trovärdiga att använda sig av. Dock skulle 

trovärdheten i studien kunna ökats ytterligare om man använt sig av ett större antal 

förskollärare att intervjua.   

Hade jag använt mig av fler förskollärare, fler förskolor, på fler områden i en större del av 

Sverige skulle studien haft en större trovärdighet än vad studien har nu. Genom att jag har 

använt mig av fem förskollärare fördelade på två förskolor så kan jag som forskare inte säga att 

mitt resultat gäller för alla förskollärare i förskolans verksamhet. 
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6. Resultat och analys 

 
Det här kapitlet kommer jag att gå igenom resultaten som jag har fått fram genom att först ha 

en sammanfattning av resultaten från intervjuerna och sedan genom att svara på mina 

frågeställningar utifrån mina resultat jag har fått fram.  

Syftet med min undersökning var att ta reda på hur förskollärarna ser på barns inflytande och 

delaktighet i förskolan. Mina frågeställningar har därför fokus på förskollärarna då de är deras 

syn på inflytande och delaktighet och deras erfarenheter av inflytande och delaktighet jag vill 

ha reda på. Frågeställningarna är:   

 Hur ser förskollärarna på inflytande och delaktighet?  

 I vilka situationer tycker förskollärarna att barnen ges bäst möjligheter till inflytande 

och delaktighet?    

6.1 Lekpedagogik 

 
Lekpedagogik är ett viktigt begrepp som framkom under mitt arbete med förskollärares syn och 

erfarenheter på barns inflytande och delaktighet i förskolan. Därför följer här nedan en 

förklaring på begreppet lekpedagogik enligt Lindqvist(1996) och Olofsson Knutsdotter(1993). 

 

Leken har alltid haft en viktig roll i de svenska förskolorna och under 1900-talet har 

temaarbeten och lek varit de viktigaste verksamhetsformerna. I lekpedagogik använder 

förskollärarna de skapande ämnena tillsammans med varandra och förskollärarna har en väldigt 

öppen syn på konst och skapande. I leken lär sig både pedagoger och barn om leken får stå i 

centrum för den pedagogiska verksamheten. När man leker får man lära sig om omvärlden och 

när man har lärt sig och tolkat det, gestaltar man det på nytt med de nya erfarenheterna. I 

lekpedagogiken skapar man gemensamma temarbeten som man arbetar med under en längre 

period och temaarbetena jobbar man fram genom diskussion och tolkning av barnen, vad 

barnen är intresserade av och vad barnen visar att de tycker är roligt. När man jobbar med 

lekpedagogik är det viktigt att man låter barnen ha inflytande och delaktighet. Att man lyssnar 

in barnen och vad barnen vill och sedan låter barnen vara delaktiga i verksamheten och det 

temaarbete som man arbetar fram(Lindqvist, 1996).  

 

Genom att man i lekpedagogik väljer teman utefter barnet och vad barnet bör ha för kunskap 

med sig, lär sig barnen genom att leken blir ett roligt inlärnings tillfälle. Vid inlärning genom 

lek tillsammans som en grupp odlar barnen sin fantasi, motorik, tränar problemlösningar och 

får en social kompetens med andra(Olofsson Knutsdotter, 1993). 
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6.2 Förskollärarnas syn på inflytande från förskola till 

förskola 

 

Förskollärarna jag intervjuade hade olika längder på sin tid i verksamheten, vissa av dem hade 

varit i verksamheten i mer än tio år medan vissa av dem hade varit där i mindre än tio år. 

Jag ville se om förskollärarnas syn skiljde sig åt beroende på vilken förskola de arbetade på 

eller om det var samma syn på inflytande oavsett var de arbetade. 

 

 

                                         ”Jag tog examen i februari förra året, så jag  

                                      har inte hunnit med jättemycket än, haha” (Lilly) 

 

                                  ”Det här är första förskolan jag fick fast jobb på 

                                haha, annars har jag bara varit vikarie på olika förskolor”(Alice) 

 

Det var två av förskollärarna som hade jobbat en längre tid i verksamheten och hunnit med att 

vara på fler ställen, b.la. på ett föräldrakooperativ, och de såg en stor skillnad på hur det var 

med barns inflytande på föräldrakooperativet jämfört med nuvarande arbetsplatser. 

 

 

                                ”På föräldrakooperativet hade både föräldrar  

                                     och barn ett mycket större inflytande i förhållande 

                                     till vad vi har på den här förskolan.  Vi har två helt  

                                    olika utgångslägen från en kommunalförskola och ett 

                                     föräldrakooperativ”(Agnes)   

 

                                 ”På föräldrakooperativet var det väldigt stor skillnad 

                                  egentligen mot här, för där körde man som en förening 

                                  och där satte man föreningens inflytande mer framför 

                                 barnens inflytande. Ville t.ex. föräldrarna att barnen 

                                 skulle vara ute mer så skulle vi vara ute mer, även om  

                                 inte barnen ville det” (Maja) 

  

De tyckte att både barnen och föräldrarna hade ett mycket större inflytande på 

föräldrakooperativet än vad barnen har på deras förskola idag. Det var en förskollärare som 

hade jobbat längre i verksamheten som hade varit på olika förskolor.  

 

                                     ”Den synen har nog varit den samma hela tiden 

                                       men sen har ju det förändrats lite grann beroende 

                                        på vilken ålder man jobbar med” (Elsa) 
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6.3 Förskollärarnas syn på inflytande sedan de började 

arbeta i verksamheten 

 
Det var många av förskollärarna som relaterade till utbildningen under den här punkten och de 

menade att från utbildningen till det att de börjar jobba så förändras deras syn på inflytande.  

 

                                  ”Man märker att det man läser i litteraturen inte  

                                    stämmer överens med hur verksamheten är. Barngrupperna 

                               har blivit större och det är svårare att se alla barn. Så man får se 

                          det lilla i vardagen emellanåt och ta de stora bitarna när tiden finns”(Elsa) 

 

                               ”Under utbildningen ville man absolut att barnen skulle ha inflytande 

                               men det funkade inte när jag kom ut i verksamheten, för då har man ju  

                               ramar att gå efter, barnen måste äta, sova, vila o.s.v.” (Maja) 

 

Förskollärarna som jag intervjuade nämner ramarna, att de är ramarna som gör att de inte alltid 

fungerar att göra som det står i litteraturen; barnen måste ju äta, sova, byta blöja o.s.v.  

Till stor del så har förskollärarnas syn på barns inflytande förändrats från det att de började 

jobba tills nu. De pratar mycket om att man måste vara lyhörd för att kunna följa barnen. 

 

6.4 Förskollärarnas erfarenheter av begreppet inflytande 

 

Begreppet inflytande är så mycket mer än barnens verbala sätt att uttrycka sig på enligt många 

av de förskollärarna jag intervjuade. Det är också att tillgodose fenomen i deras utveckling, att 

se att barnen utvecklas av det här, eller det här behöver de utveckla.  

 

                                    ”Jag tycker inte alltid inflytande har att göra med vad 

                                        barnen säger, t.ex. tycker barnen om rymden då tar man in 

                                    rymden i verksamheten. De behöver inte säga det verbalt till mig 

                           utan också att vi kan tolka dem, att de är någonting som behövs i utvecklingen”(Lilly)   

De pratade också om begreppet inflytande, att det är viktigt att ta in det barnen visar intresse för 

i verksamheten. Att barnen ser att det de visar intresse för tar förskollärarna in och gör 

någonting av i verksamheten. Att barnen får framföra sina åsikter och påverka sin vardag i 

förskolan, att de har en chans att göra sina intressen hörda. 

                             ”Säg tillexempel att barnen är blomintresserade, de målar 

                                   blommor, pratar om blommor och de vill titta på blommor 

                                  då fångar vi in deras intressen och pratar om blommor och  

                                   jobbar med blommor tillsammans med barnen” (Alice) 
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 Även om man inte kan ta tillvara på allas intressen så ska man leta efter den gemensamma 

faktorn, att alla barn på något sätt får en bit av tårtan. 

 

6.5 Förskollärarnas erfarenheter av begreppet delaktighet  

 
Förskollärarna jag intervjuade var väldigt eniga om vad begreppet delaktighet är; 

  

                                    ”Att barnen får vara med och planera, att vi 

                                          vuxna inte planerar uti smådetaljer, utan att vi  

                                 gör en grovplanering så får barnen bestämma resten”(Agnes) 

 

                                 ”Delaktighet är när barnen får vara med och tycka, säga, tänka, 

                              eh, utforska och vara med i verksamheten. Vi har t.ex. lekpedagogik 

                            det har otroligt mycket lyhördhet i sig. Vi kan planera något, men visar  

                            barnen intresse för något stannar vi upp där ett tag” (Maja) 

 

Några av förskollärarna pratar också om att det är skillnad på hur en ettåring kan vara med och 

påverka verksamheten jämfört med hur en sexåring kan göra detta, men att alla fortfarande är 

delaktiga på sitt sätt.  

 

6.6 Förskollärarnas erfarenheter av inflytande i 

verksamheten 

 
Det var många olika erfarenheter jag fick ta del av under mina intervjuer av förskollärarna. 

Några av förskollärarna arbetade med lekpedagogik och de berättade att det handlade väldigt 

mycket om barnens inflytande och delaktighet i verksamheten, inom dess ramar.  

De hade t ex haft ett temaarbete med Pippi Långstrump och de hade jobbat med det ett tag. När 

de upptäckte att barnen var väldigt intresserade av pirater så använde de detta intresse och hade 

en vecka med pirat-tema. 

                              ”När vi hade vårat Pippi tema i huset visade vår 

                                 barngrupp att det var väldigt intresserade av pirater.  

                                Där stannade vi upp, vi var pirater, lekte pirater och  

                                gjorde allt med pirater i en hel vecka” (Maja) 

 

Ett annat exempel de gav var att de hade arbetat med Pippi Långstrump då också och barnen 

hade visat intresse för rymden. Just under det här tillfället så letade Pippi efter sin pappa. 
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                               ”Pippi var ute och letade efter sin pappa, och barnen 

                                     hade visat intresse för rymden, så då använde vi Pippi 

                                    till det. Hon var ute och letade efter sin pappa, då fick  

                                   hon medelande om att ni kan leta efter mig här, ni hittar 

                                   mig här. Pippi fick sedan ett brev från Darth Vader om att  

                                  hennes pappa var i rymden. Vi byggde en ballong och tänkte  

                                  åka till rymden”(Lilly) 

Detta var vad de planerade att göra i verksamheten, men förskolläraren visste inte om de hade 

genomfört det fullt ut då hon hade bytt avdelning innan det var avslutat. Förskollärarna 

berättade också att en yngre avdelning på deras förskola hade jobbat med bockarna Bruse men 

barnen visade inget intresse för det eller tyckte att det var speciellt roligt, så förskollärarna 

funderade vad som behövdes och kom underfund med att barnen behövde utveckla sitt språk. 

Förskollärarna tyckte att de skulle provar med Babblarna och det har barnen visat intresse för 

och då lärt sig att säga de orden o.s.v. 

 

                                   ”Babblarna är sex figurer med olika former som ska göra 

                                    språkinlärningen rolig och inspirerande. Det är Bobbo, Bibbi,  

                                    Babba, Dadda, Diddi och Doddo”(Lilly) 

                                    

Några av förskollärarna berättade också att i vissa barngrupper så kan inflytande vara att barnen 

får välja om de vill vara inne eller ute under dagen, eller om de vill ha mjölk eller vatten till 

maten, det berodde på barngruppen och situationen.  

Även om förskollärarnas erfarenheter av inflytande i verksamheten skiljde sig från person till 

person så hade de ändå gemensamt att man måste vara lyhörd och lyssna in barnen. 

 

6.7 Förskollärarnas syn på inflytande för barnen 1-3 år 

 

Barnen som är 1-3 år har inte det verbala språket lika bra som de äldre barnen har, så deras 

inflytande innebär att de i större utsträckning använder kroppsspråket, gester o.s.v. för att visa 

vad det är de vill ha eller vad de vill göra. Här måste förskollärarna läsa av barnen på ett annat 

sätt än vad man behöver med äldre barn. 

 

                                   ”Ser man att ett barn sitter och leker med t.ex. 

                                    djur varenda dag.  Då får man som pedagog 

                                    läsa av barnet och fånga upp det”(Alice)  

 

Förskollärarna pratar också om att de små barnen, dvs. ett till treåringarna, härmar mer än vad 

de äldre barnen gör. De små barnen får vara delaktiga på sitt sätt genom att härma de stora 

barnen i deras aktiviteter och deras lekar. 

  

                                   ”Jag jobbar på en 1-5års avdelning, där ser 

                                       jag att de yngsta barnen härmar de äldre barnen, 

                                 de får vara med o göra deras grejer o härma dem”(Maja) 
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Barnen ett till tre år har samma chans till inflytande som barnen tre till fem år har men språket 

och den verbala förmågan skiljer sig på de båda grupperna. 

 

6.8 Förskollärarnas syn på inflytande för barnen 3-5 år 

 

Här styr det verbala språket förutsättningarna.  Man kan låta barnen vara med och diskutera i 

större utsträckning om saker och ting. Man kan prata med varandra om det intresset man har.  

 

                                ”Barnen som är 3-5år, har lättare att ha inflytande 

                                      verbalt, man kan ha en större diskussion om hur man 

                                        ska göra vissa saker i verksamheten”(Elsa) 

 

                                   ”Jag kan tycka att 3-5åringarna styr verksamheten mer med 

                                       det verbala språket, medan jag som pedagog måste se 1-3 

                                    åringarnas behov mer” (Maja)  

                                    

Inflytande för de äldre barnen tre till fem år är, enligt många förskollärare, lättare just för att de 

äldre barnen kan tala om vad de är intresserade av med det verbala språket. De kan tala om vad 

de vill göra o.s.v.  

 

                             ”I vissa fall kan de bli kulturkrockar, att uppfostran av barnen 

                                ser olika ut, om man säger i vår kultur är det ganska stramt och  

                             man släpper mer och mer på det. Medan vissa barn här har tvärtom 

                           att de inte är så stramt när de är små och sedan blir de mer o mer stramt”(Agnes) 

 

Det handlar enligt förskollärarna inte om någon skillnad i inflytande för barnen ett till tre år och 

barnen tre till fem år, utan det handlar om sättet som man kan avläsa deras intressen på och det 

som barnen tycker är kul och vill göra. 
 

6.9 Sammanfattande resultat 

 

Här kommer jag att sammanfatta det resultat jag har fått fram i min undersökning med hjälp av 

mina frågeställningar. 

 Hur ser förskollärarna på inflytande och delaktighet? 

Förskollärarna som deltog i min undersökning hade blandad syn på inflytande. Utifrån de 

resultat jag fick in under intervjuerna kunde jag avläsa att alla förskollärarna såg barnen som 

kompetenta och alla förskollärare hade ett barnperspektiv att utgå ifrån. 

Förskollärarna arbetade ofta med barn i grupp för att barnen skulle få lära och härma av 

varandra som Bråten(1998) nämner om det sociokulturella perspektivet av Vygotskij.  
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De tre förskollärarna som arbetade på Vintertidens förskola använde sig av lekpedagogik och 

hade därför en väldigt positiv och tydlig syn på inflytande och delaktighet i förskolan för 

barnen. Lekpedagogiken gick ut på att vara lyhörd och jobba med både inflytande och 

delaktighet i verksamheten med barnen och därför var deras syn på inflytande betydande.  

De två förskollärarna som arbetade på Sommartidens förskola hade en annan typ av barngrupp 

och andra viktiga fenomen att förhålla sig till i första hand som t.ex. språket, att skapa en bra 

barngrupp och erfarenheterna barnen har med sig, så inflytande där innebar mer att barnen 

kunde välja om de ville vara inne eller ute och leka eller vad de ville ha att dricka till maten. 

Alla förskollärarna hade samma tankar kring inflytande och delaktighet, de ville gärna att 

barnen skulle ha så mycket inflytande och delaktighet som möjligt men de belyste två viktiga 

fenomen som gjorde att man inte alltid kunde ge barnen det inflytande man ville. Dessa 

fenomen var att barngruppen och förhållandena i barngruppen avgjorde hur mycket inflytande 

man kunde ge barnen. Det kunde t.ex. finnas andra saker som man var tvungen att jobba med 

innan man kunde ge barnen inflytande.  

Ribaeus(2014) lyfter i sin doktorsavhandling olika villkor för att kunna ge barn inflytande, 

precis som i Ribaeus(2014) kan man se i min undersökning att det finns olika villkor för 

inflytande. Ribaeus(2014) nämner bland annat att barngruppen och personalen kan vara olika 

villkor för inflytandet, ibland måste man jobba med barngruppen och gemenskapen där innan 

man kan börja med att ge barnen inflytande.  

I denna studie lyfter förskollärarna att ett hinder för att kunna ge barnen inflytande var att det 

ibland var väldigt få personal och att man då inte riktigt kan släppa på tyglarna så mycket som 

man egentligen vill.   

 

 I vilka situationer tycker förskollärarna att barnen ges bäst möjligheter till inflytande?  

Resultatet jag har fått fram i studien visar att förskollärarna dagligen arbetar med barns 

inflytande i förskolan. Förskollärarna tyckte att när miljön ger möjligheter till självständigt 

arbete ökar möjligheterna att ge barn inflytande. Förskollärarna var relativt eniga om när man 

skulle ge barnen inflytande och inte. Barnen ska få ha inflytande i verksamheten dagligen, inom 

de ramar och villkor som måste följas i förskolan och det går då inte att ge barnen inflytande 

fullt ut. Det kan t.ex. gälla att man måste äta, vissa barn behöver sova, byta blöja o.s.v. Barnen 

ska få ha inflytande och chans att påverka sin situation i vardagen i förskolans verksamhet.  

Många av förskollärarna berättade att under utbildningen fick de lära sig att barnen skulle ha 

inflytande och man skulle tänka och arbeta på ett sådant sätt som stod i litteraturen.  

Genom det sociokulturella perspektivet ser man att förskollärarna jobbar mycket med 

gemensamma aktiviteter, att både barnen och förskollärarna lär av varandra och tillsammans 

med andra. Man gör mycket gemensamt i olika teman på förskolan och barnen får styra vad de 

vill göra genom att säga eller visa vad de tycker är intressant för tillfället.  
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Förskollärarna på Vintertidens förskola var eniga om att utanför dessa ramar ska barnen ha 

inflytande i verksamheten dagligen, vad de vill göra och vem de vill göra det med.  

Förskollärarna på Sommartidens förskola beskrev att barnen skulle få påverka sin dag på 

förskolan där det gick att påverka den. Förskollärarna läser av barnen, vad barnen tycker är 

roligt, vad barnen gör nu, vad barnen vill göra under dagen och då fångar förskollärarna upp 

detta. Tanken är att barnen får påverka sin vardag när de är i förskolans verksamhet så att det 

blir roligt, för har de roligt tillsammans blir det ett mycket bättre lärande tillsammans i 

verksamheten.  
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7. Diskussion 

 
I det här avsnittet kommer jag att diskutera metod, resultat samt att lyfta framtida 

forskningsfrågor. Jag kommer att kritiskt granska mitt arbete och lyfta vad som har gått bra och 

vad jag kunde ha gjort bättre. Skulle jag ha gjort på samma sätt om jag skulle ha gjort det igen?  

 

7.1 Metoddiskussion  

 
Studien genomfördes på två olika kommunala förskolor på två olika områden men i samma 

kommun i mellan Sverige. Jag intervjuade fem förskollärare med olika lång erfarenhet i 

verksamheten.  Till en början var det sex förskollärare som skulle medverka som respondenter i 

min studie, men en förskollärare valde att dra sig ur precis innan intervjun. Det var inget 

problem för studien att en förskollärare drog sig ur undersökningen. Varför förskolläraren drog 

sig ur vet jag inte, och enligt Vetenskapsrådet(2002) har jag som forskare ingen rätt att behöva 

veta varför en respondent drar sig ur arbetet eftersom den deltar frivilligt(Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer i mitt arbete. Jag hade läst 

avhandlingar, examensarbeten och olika litteraturer för att arbeta mig fram till vilken metod jag 

skulle använda.  

Arnér(2006) hade använt sig av semistrukturerade intervjuer då hon, precis som jag, ville ha 

fram förskollärarnas erfarenheter.  Arnérs licentiatavhandling har hjälpt mig väldigt mycket när 

det gäller hur man ska tänka och hur man ska göra för att intervjuerna ska ge den information 

som efterfrågas. Jag valde att spela in intervjuerna för att lättare kunna samla in datamaterialet 

och kunna lyssna på intervjuerna återkommande för att kunna sammanställa resultatet på ett 

korrekt sätt.  

 

Hade jag valt att inte spela in intervjuerna hade jag troligtvis inte hunnit med att skriva ner 

svaren från förskollärarna då svaren blir långa vid en sådan metod eftersom det är öppna svar 

för förskolläraren. Hade jag inte spelat in intervjuerna kunde jag inte haft samma ögonkontakt 

med förskollärarna och inte heller kunnat lyssna in svaren på samma sätt eftersom jag hade 

varit tvungen att titta ner i pappret för att skiva och troligtvis koncentrarat mig mer på att få ner 

svaret på pappret än att lyssna på vad förskolläraren faktiskt svarade. 
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Min åsikt är att metoden jag valde att använda mig av i studien fungerade bra, att en 

intervjuguide med öppna svar till förskollärarna var bra för att få fram deras tankar och 

erfarenheter om barnens inflytande och delaktighet i förskolan. Förskollärarna kunde svara helt 

fritt hur de tänkte och vad de hade för erfarenheter. Det jag kunde ha gjort bättre med 

intervjuerna var att jag kunde ha gjort provintervjuer först. Jag kunde hört av mig till några 

eller någon pedagog innan och frågat om de ville ställa upp som prov-respondent vilket jag tror 

hade varit bra både för att lugna nerverna och för att få lite respons på mina intervjufrågor och 

upplägget i frågorna. 

 

Hade jag istället valt att använda mig av observation eller enkätundersökning hade jag enligt 

Johansson & Svedner(2010) inte fått de djupa svaren som jag fick i intervju-undersökningen. 

Användes istället observationer hade det visuellt visat hur förskollärarna jobbar med barns 

inflytande och delaktighet och med enkätundersökning hade jag inte fått de djupgående svaren 

jag fick i intervjuerna. Med enkätundersökning som metod hade jag behövt vända mig till en 

mycket större grupp, ca 50-100 förskollärare, för att kunna räkna ut en tillförlitlig statistik på 

det resultat jag då hade fått in(Johansson & Svedner, 2010).  

I det fall observationer eller enkäter använts hade jag via observationer visuellt sett hur 

förskollärarna arbetade med inflytande och delaktighet istället för att få veta hur de tänker och 

ser på inflytande och delaktighet. Genom enkäter hade jag inte fått fram förskollärarnas 

erfarenheter och tankar på samma sätt utan hade istället fått använda mig av mer strukturerade 

frågor. 

 

Det jag kunde känna var negativt med intervjuerna var min upplevelse av att förskollärarna 

kände en press på sig att de inte fick svara ”fel”. Det kändes ibland som om de tyckte att jag 

hade ett förhör med dem. Det tror jag kunde ha ändrats genom att jag småpratat med dem mer 

innan intervjuerna började så att både förskollärarna och jag kände större lugn och att det då 

hade blivit som en diskussion istället.  Hade jag gjort om studien och haft längre tid på mig att 

göra undersökningen och hela arbetet hade jag valt fler förskolor, fler förskollärare och lagt till 

ytterligare en metod för att få en större bredd på svaren och synen på inflytande och delaktighet 

från fler förskollärare.   

 

Innan jag började min studie tänkte jag använda mig av tre förskolor inom tre olika områden 

med ungefär två till fyra förskollärare på varje förskola. Då skulle jag ha fått sex till tolv 

förskollärare i studien istället för fem förskollärare och det hade gett en bredare bild av hur 

förskollärarna tänker kring inflytande och delaktighet. Hade jag haft större tidstillgång hade jag 

använt mig av detta antal. Den metod jag hade valt att lägga till om jag haft mer tid hade i 

sådana fall varit observation, eftersom jag tycker att det hade varit intressant att själv se om 

förskollärarna arbetar med det som de faktiskt sa i intervjuerna. När undersökningen skulle 

starta valde jag att själv välja ut en del av förskollärarna och låta ena förskolechefen välja ut 

förskollärarna från hennes förskola. Det gjordes för att se om det skiljde sig mycket i att välja 

ut förskollärarna själv eller låta förskolechefen välja. Jag tycker att båda sätten var väldigt 
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smidiga och lätta att använda sig av. Det som blev skillnad var att förskollärarna jag valde hade 

läst och skrivit under samtyckesblanketten(Bilaga 3) innan, medan förskollärarna som 

förskolechefen vald fick blanketterna på plats.  

 

Med tanke på att jag hade en tidsbegränsning för mitt arbete kände jag att tre förskole-områden 

samt mellan sex till tolv förskollärare var för mycket för den tidsram jag hade för arbetet.  Hade 

jag fått gjort om arbetet en gång till och med längre tid hade jag använt mig av ytterligare en 

metod och fler förskolor och fler förskollärare vid intervjuerna.  

Förskolorna jag i sådana fall hade valt att ha med skulle då varit på olika områden alla tre. Nu 

såg jag en liten skillnad mellan områdena jag hade valt, men det hade varit intressant att få 

ytterligare ett område att jämföra med och se om skillnaden varit densamma eller om det var 

något annat som skiljde sig då. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att ta reda på förskollärarnas syn på barns inflytande och delaktighet i 

förskolan. Resultatet som jag har fått fram i min studie visar att förskollärarna dagligen arbetar 

med barnens inflytande och delaktighet i förskolan, men när jag gjorde min undersökning 

kunde jag tolka genom kroppsspråket som respondenterna visade att det var något som var så 

vanligt och vardagligt för förskollärarna att man inte tänkte så mycket på det, utan man bara 

gjorde det. Det resultatet kan relateras till Skolverket(2010) där det står att barnen ska påverka 

sin vardag, uttrycka sina tankar och åsikter, att barnen ska delta i olika sammarbeten och 

beslutfattande och att förskollärare ska se till att barnen får ett inflytande i förskolans 

verksamhet(Skolverket, 2010). 

Arnér(2006), Ribaeus(2014) och Emilson(2008) visade alla i sina studier att förskollärarnas 

förhållningssätt hade en stor betydelse för barnens inflytande. Beroende på vilket 

förhållningssätt man har ger man barnen olika mycket inflytande. Enligt Westlund(2011:21) var 

förskollärarnas förhållningssätt avgörande om man gav barn inflytande eller inte. Det kan även 

jag relatera till i mitt arbete då Vintertidens förskola jobbade utifrån lekpedagogik.  

På Vintertidens förskola berättade förskollärarna att innan de arbetade där var de inte insatta i 

arbetssättet lekpedagogik. Förskollärarna på den förskolan hade fått gå kurser och utbildningar 

för att lära sig det lekpedagogiska arbetssättet. För precis som Arnér(2006) nämner att när 

förskollärarna i hennes studie börjar intressera sig och reflektera och diskutera barns inflytande 

förskollärarna emellan ökade möjligheterna till barns inflytande i verksamheten(Arnér, 2006).  

Förskollärarna på förskolorna pratade mycket om att man ska ta tillvara på barnens intressen, 

för det är när de har roligt som det blir ett bra lärande. Får barnen ha det inflytande och 

delaktighet som många av förskollärarna pratar om, t.ex. när det gäller hur miljön ska se ut, så 

blir det roligare för dem. Engdahl(2014) pratar i sin studie om att miljön kan göra att barnen lär 

sig på ett roligare sätt och när barnen får vara med och bygga miljön kan de relatera till detta 

när de leker, och skapar på så sätt ett lärande.  
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På förskolorna var förskollärarna eniga om att man hela tiden skulle ta tillvara på barnens 

intressen och lyssna in barnen och höra alla barnen.  

Westlund(2011:21) hade sin studie fått fram fyra arbetssätt i som pedagoger använde sig av när 

de arbetade med inflytande. Det första var att låta barnen starta en egen aktivitet, där de är 

oberoende av en pedagog. Det andra var att de delade in barnen i smågrupper så att alla skulle 

komma till tals.  Det tredje var att förskollärarna uppmuntrade barnen att kommunicera och 

prata med varandra för att öka inflytandet. Det sista arbetssättet var att man skulle låta barnens 

intressen planera verksamheten.  Mycket av det som Westlund(2011:21)lyfter i sin studie är 

sådana arbettssätt som förskollärarna i min studie pratade om att det är bra att använda sig av 

när man ska arbeta med barnens inflytande.  T.ex. på Vintertidens förskola, där de hade Pippi 

Långstrump som tema men barnen visade intresse för rymden, fick barnen planera 

verksamheten och diskutera med varandra vad de ville skulle vara med. Ribaeus(2014) pratar i 

sin doktorsavhandling om att förskollärarna ska vara positiva till barnens frågor och idéer både 

verbalt och kroppsligt, även där kan jag koppla tillbaka till min studie. T.ex. på Vintertidens 

förskola med Pippi-temat, där förskollärarna var positiva till att ta in rymden i verksamheten, 

både i tal- och kroppsspråket.  

Några av förskollärarna pratade mycket om att barnen lär sig av varandra, och enligt Vygotskij 

(Bråten, 1998) är samspel viktigt för barnen. Jag använde mig av det sociokulturella 

perspektivet i mitt arbete som nämns i kapitel 4, och tar stöd i det när förskollärarna pratar om 

barnen och deras inflytande och delaktighet, speciellt de yngre barnen. Förskolläraren Maja 

som arbetade på en avdelning med barn ett till fem år berättade att de yngsta barnen ofta 

härmar och tar efter de äldre barnen och det är för att lära sig av varandra(Bråten, 1998) 

Förskollärarnas sätt att arbeta med inflytande och delaktighet var väldigt olika, men tankarna 

var desamma för alla förskollärarna. Många av förskollärarna lyfte fram fenomenet att det inte 

är förskolan som avgör hur man arbetar med inflytande utan det är barngruppen man har för 

tillfället och barngruppens behov. Westlund(2011:21) och Ribaeus(2014) nämner i sina studier 

att fungerande barngrupper och tillräckligt med personal är två villkor för att man ska kunna 

arbeta med inflytande. Om det inte går att arbeta med inflytande på ett optimalt sätt kan det 

bero på att barngruppen är för stor och/eller att det finns för lite personal, men det kan också 

vara att barnen i barngruppen är nyinskolade och att barngruppen är rörig(Westlund, 2011:21; 

Ribaeus, 2014). På Sommartidens förskola hade barnen t.ex. ett annat behov än just inflytande 

och delaktighet medan på Vintertidens förskola var barnens inflytande och delaktighetmed i allt 

inom ramarna. 

Genom det jag fått fram av intervjuerna med respondenterna märker jag att förskollärarna ser 

barnen som kompetenta och att de har ett barnperspektiv. Respondenterna pratar mycket om att 

barnen utvecklas genom att lära av varandra och det är viktigt att man ser barnen som 

kompetenta. Halldén(2003) belyser vikten av att låta barnen göra sin röst hörd och att deras 

åsikter ska respekteras.   

Jag har i min studie fått fram liknande resultat som Westlund(2011:21) fått i sin, att 

förskollärarna arbetar med barns inflytande i verksamheten, fast på olika sätt och med olika 
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behov utifrån barngruppen man har i verksamheten för tillfället. Emilson(2008) nämner i sin 

studie att de jobbar med barns inflytande både individuellt och gemensamt, precis som 

förskolläraren Maja pratar om i intervjuerna. Hon arbetar med barn 1-5 år och där har de 

inflytande gemensamt med alla barnen men även individuellt då barnen har olika åldrar och de 

har olika behov. Medan de äldre barnen verbalt kan tala om det behöver förskollärarna läsa av 

de yngstas behov mer.    

Det förskollärarna berättar om sina erfarenheter och tankar kring inflytande kan man koppla till 

Skolverket(2010), förskollärarna ger barnen inflytande och delaktighet precis som det står där. 

Förskollärarna, enligt min tolkning, var insatta i det som stod om inflytande i Skolverket(2010) 

och förskollärarna berättade om sin kunskap om både inflytande och delaktighet som begrepp 

på ett väldigt inspirerande sätt.   

 

7.3 Slutsats  

 

Det resultat som framkommit i studien visar delvis något nytt, och en del av det som har visat 

sig finns i tidigare forskning av b.la.(Westlund, 2011:21) Tidigare forskning visar att 

förskollärarna arbetar med inflytande i förskolan och att de gör det på olika sätt. Det som har 

framkommit som nytt i min studie är att det skiljer sig mycket vad gäller inflytande och 

delaktighet mellan en kommunal förskola och ett föräldrakooperativ. Det som också har 

framkommit som nytt är att inflytande och delaktighet skiljer sig så pass mycket från 

utbildningen och det som står i litteraturen mot hur man arbetar med det ute i verksamheten.   

Trots att undersökningen inte är speciellt stor om man jämför med tidigare forskning kring mitt 

område, så visar det sig att förskollärarna har samma syn och tankar på inflytande och 

delaktighet. 

Studien har bidragit med stor kunskap om inflytande och delaktighet och förskollärarnas sätt att 

tänka om inflytande och delaktighet i olika situationer.  Att göra undersökningen har gett 

förskollärarna i verksamheten lite tankar också, då det under undersökningen var många av 

dem som tyckte att det var bra att få stanna till och tänka vart man egentligen står i frågan om 

inflytande och delaktighet. Studien har stor betydelse för det professionella yrket genom att 

förskollärarna i verksamheten får tänka till om barns inflytande och delaktighet. Det har också 

stor betydelse för det professionella yrket för övriga förskollärare och barnskötare genom att 

man lyfter hindren med att jobba med barns inflytande och delaktighet, då det påvisas av 

förskollärare i både min studie men också i Ribaeus(2014) studie. Det ger också kunskap till 

förskollärare, barnskötare och även förskolecheferna genom att det kom fram i min studie att 

det var så stor skillnad på inflytande och delaktighet i en kommunal förskola gentemot ett 

föräldrakooperativ. Kunskapen om detta leder till frågan; varför är det så? Arbetar de på ett 

annorlunda sätt som andra kan ta del av? Har de mindre barngrupper och mer personal? Det har 

även gett kunskap om både tankar, idéer och erfarenheter till vikarier och studenter på 

förskollärarutbildningen.  
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Det har gett mig som är på väg mot yrkeslivet stor inspiration kring inflytande och delaktighet 

och det har även gett mig många erfarenheter att få dela med mig av, både muntligt och i 

examensarbetet. Studien har bidragit med att jag har lärt mig om förskollärarnas syn, tankar och 

erfarenheter på inflytande och delaktighet, jag har fått med mig många bra erfarenheter av det.  

 

7.4 Framtida forskningsfrågor  

 
Här nedan kommer jag att ge förslag på framtida forskning. 

 

Undersöka skillnader på förskollärarnas syn på inflytande och delaktighet inom ett större 

område; skiljer sig synen på inflytande och delaktighet om man har fler förskolor att jämföra 

mellan. Genom att fortsätta forska kring det får man en större syn på hur inflytande och 

delaktighet skiljer sig i de olika verksamheterna och hur olika de kan tolkas i Skolverket(2010). 

Jag skulle också vilja utföra samma studie igen fast med längre tidsgräns och med både 

intervjuer och observationer för att få med hur man praktiskt jobbar med inflytande och 

delaktighet. Genom det får man tankarna i verksamheten: fungerar praktiken med teorierna? 

Det man också kan undersöka är; vad inflytande och delaktighet är för barnen, hur de ser på 

inflytande och delaktighet och om de känner att de får inflytande och delaktighet i förskolan?  

Genom detta får förskollärarna synen om inflytande och delaktighet är detsamma för barnen 

som det är för de vuxna och får en vidare utveckling av verksamheten. En ny forskningsfråga 

som uppkom under min studie är att göra en djupare studie om varför inflytande och 

delaktighet skiljer sig om man jämför föräldrakooperativ och kommunala förskolor. Det sista 

förslaget till framtida forskningsfrågor är att man kan undersöka om barnens syn på inflytande 

och delaktighet liknar förskollärarnas syn på inflytande och delaktighet. Känner förskollärarna 

och barnen samma sak om inflytande och delaktighet. Förskollärarna får då svart på vitt, känner 

barnen att förskollärarna låter dem få inflytande och delaktighet och utvecklar då verksamheten 

vidare. 
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Bilaga 1. Medgivande brev till förskolechef 
 
Hej!  

 

Mitt namn är Maria Wennlund, jag läser termin 6 som är den näst sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Karlstads universitet.  

Under 10 veckor kommer jag att skriva mitt examensarbete på grundnivå för min utbildning 

och jag har valt att skriva om demokrati och barns rättigheter i förskolan, jag kommer att rikta 

mig mot förskollärarna och deras syn på inflytande.  

 

För att kunna genomföra min undersökning för mitt examensarbete har jag valt att använda mig 

av intervjuer och specifikt ostrukturerade intervjuer som metod, de jag har valt att fokusera på 

just intervjuer av förskollärarna och deras syn på inflytande.  

För att underlätta min undersökning med intervjuer har jag valt att använda mig av 

inspelningar, alltså kommer jag att spela in intervjuerna.  

Jag kommer att ha med två förskolor i två olika områden, där jag kommer ha minst två 

pedagoger på varje förskola.  

 

Jag mailar dig nu för att höra om jag får ditt medgivande att jag frågar några pedagoger på 

någon av dina förskolor om de vill ingå i min undersökning till mitt examensarbete?  

Förskollärarna och även du kommer om det önskas att få tillgång till examensarbetet när det är 

färdigt och förskollärarna kan när de vill avbryta intervjuerna, de kommer också att vara helt 

anonyma i studien och förskolornas namn kommer också att vara anonyma i studien. 

Då vi har 10 veckor på oss och lite av tiden redan har gått så vore det väldigt bra med snabbt 

svar av medgivandet.   

 

Vid andra frågor hör gärna av er till mig!  

 

Tack på förhand.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Maria Wennlund 

07X-XXX XX XX 

mariawennlund@XXXXXXX 

Förskollärarstudent vid Karlstads universitet 
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Bilaga 2. Informationsbrev till Förskollärarna 
 

 
Hej!  

 

Mitt namn är Maria Wennlund, jag läser termin 6 som är den näst sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Karlstads universitet.  

Under 10 veckor kommer jag att skriva mitt examensarbete på grundnivå för min utbildning 

och jag har valt att skriva om demokrati och barns rättigheter i förskolan, jag kommer att rikta 

mig mot förskollärarna och deras syn på inflytande.  

 

För att kunna genomföra min undersökning för mitt examensarbete har jag valt att använda mig 

av intervjuer och specifikt ostrukturerade intervjuer som metod, de jag har valt att fokusera på 

just intervjuer av förskollärarna och deras syn på inflytande.  

För att underlätta min undersökning med intervjuer har jag valt att använda mig av 

inspelningar, jag kommer att spela in intervjuerna. Jag kommer att ha med två förskolor från 

två olika områden, och intervjua minst två pedagoger på varje förskola.  

 

Förskollärarna och även förskolechefen kommer om det önskas att få tillgång till 

examensarbetet när det är färdigt och förskollärarna kan när de vill avbryta intervjuerna, de 

kommer också att vara helt anonyma i studien och förskolornas namn kommer också att vara 

anonyma i studien. 

När intervjuerna är gjorda kommer jag att lägga över de inspelade intervjuerna och 

informationen från undersökningen på ett USB-minne som jag kommer att bevara utom 

räckhåll för obehörig personal. Jag kommer att ändra namn på medverakade förskollärare och 

förskolor och denna information kommer att bevaras på olika ställen. 

  

 

Vid andra frågor hör gärna av er till mig!  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Maria Wennlund 

07X-XXX XX XX 

mariawennlund@XXXXXXX 

Förskollärarstudent vid Karlstads universitet 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett till Förskollärarna 

 
Samtyckesblankett 

 

jag kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska överväganden genom att:  

 

• Jag informerar de medverkande förskollärarna om vilken metod jag har valt att använda 

  

• Informera de medverkande förskollärarna vad jag vill undersöka inom mitt område 

  

• Att ha samtycke från i mitt fall både förskolechef och förskollärare 

 

• Informera förskollärarna att medverkan i undersökningen är frivillig 

 

• Att informera de medverkande i undersökningen kan dra sig ur undersökningen när som helst 

och de behöver inte tala om varför de vill dra sig ur.  

 

• Informera att alla deltagare i undersökningen kommer vara anonyma  

 

• Informera att allt insamlat material kommer att raderas när examensarbetet godkänts och 

innan dess bevaras utom räckhåll för oberörda personer. 

 

• Informera att det insamlade materialet och materialet som är ändrat med namn kommer att 

bevaras på två olika platser så det inte går att koppla ihop namnen.  

 

• Informera om att de material och den information jag samlar in endast är till för mig och inte 

kommer att användas av någon annan eller någon annans studie 

 

 

Här med ger jag mitt samtycke till att delta i Marias examensarbete med vetskapen om 

att jag när som helst kan avbryta den.  

Jag har fått information om undersökningen, dess metod och tillvägagångssätt och om de 

etiska överväganden som gäller angående examensarbetet.  

 

Namn______________________________________________________________________ 

 

Datum_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Intervjuguide  
 
Jag har valt att skriva om demokrati och barns rättigheter i förskolan, jag kommer att rikta mig 

mot förskollärarna och deras syn på inflytande och delaktighet.  

Jag har avsatt 30-40 minuter för intervjun.  

För att få med allt som sägs under intervjun är det en fördel att jag spelar in intervjun, är det 

okej för dig som deltagare att jag spelar in den? 

 

 

• Hur länge har du jobbat på just den här förskolan? 

 

• Har du jobbat på olika förskolor? Om jaa, hur många? 

 

• Om du har jobbat på olika förskolor har synen på inflytande skilt sig från 

förskola till förskola? 

 

• Har din syn på inflytande ändrats sedan du började jobba? 

 

• Vad är begreppet inflytande för dig? 

 

• Vad är begreppet delaktighet för dig? 

 

• Kan du med dina erfarenheter berätta om inflytande under din tid i 

verksamheten? 

 

• Hur ser du att man kan ge barn mellan 1-3 år inflytande? 

 

• Hur ser du att man kan ge barn mellan 3-5 år inflytande?  

 

 

Jag får tacka så mycket för din medverkan till mitt examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 


