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Sammanfattning  

Bakgrund 

Barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan är något som ska genomsyra 

verksamheten. Begreppen förtydligas i olika styrdokument för förskolan som skollagen, 

förskolans läroplan och barnkonventionen. I litteratur och forskning vi läst är det tydligt att 

för att barn ska kunna utvecklas och förstå demokrati och dess värderingar behöver de ha 

inflytande och vara delaktiga i förskolans verksamhet. Det var därför viktigt för oss att 

undersöka hur förskollärare arbetar och diskuterar kring begreppen inflytande och delaktighet.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppen inflytande och 

delaktighet och hur de i diskussion med andra förskollärare beskriver att de arbetar med barns 

inflytande och delaktighet i förskolan. 

Metod 

Vi beslutade oss för att använda kvalitativ metod, med fokusgruppssamtal som redskap. Vi 

genomförde två fokusgruppssamtal med sju förskollärare och en barnskötare totalt. Vi 

genomförde halvstrukturerade fokusgruppssamtal som utgick från några få, öppna frågor.  

Resultat 

Resultatet visar att barns inflytande och delaktighet i förskolan är viktigt för förskollärare. Det 

visar dock att det finns vissa faktorer som rutiner, förhållningssätt och den pedagogiska 

miljön som påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan.  



2 

 

Innehåll 
Tack ............................................................................................................................................ 4 

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 6 

Bakgrund .................................................................................................................................... 7 

Inflytande, delaktighet och demokrati i förskolans styrdokument ......................................... 7 

Demokrati-både inflytande och delaktighet ........................................................................... 8 

Inflytande och delaktighet .................................................................................................. 8 

Samtalet- grunden till demokrati ........................................................................................ 9 

Synen på barn ur ett historiskt perspektiv .............................................................................. 9 

Barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet ............................. 10 

Organisation ..................................................................................................................... 10 

Förskollärares makt och barnsyn ...................................................................................... 11 

Inflytande och delaktighet genom pedagogisk dokumentation ........................................ 11 

Teoretisk ram ............................................................................................................................ 13 

Metod och genomförande ......................................................................................................... 14 

Fokusgruppssamtal ............................................................................................................... 14 

Urval ..................................................................................................................................... 14 

Genomförande av fokusgruppssamtal .................................................................................. 15 

Analysarbete ..................................................................................................................... 15 

Etik ....................................................................................................................................... 16 

Tillförlitlighet och giltighet .................................................................................................. 16 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Inflytande och delaktighet genom förskolans organisation .................................................. 17 

Styrdokument ................................................................................................................... 17 

Inflytande och delaktighet genom samspel i den lilla gruppen ........................................ 17 

Barns inflytande och delaktighet i rutiner och omsorgssituationer i förskolan ................ 18 

Inflytande och delaktighet som begrepp i förskolans verksamhet ....................................... 19 

Olika faktorer som påverkar arbetet med barns inflytande och delaktighet......................... 20 

Miljöns roll i arbetet med barns inflytande och delaktighet ............................................. 20 

Förskollärares förhållningssätt i relation till barns inflytande och delaktighet ................ 21 

Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 22 

Diskussion ................................................................................................................................ 23 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 24 

Förskolans styrdokument ................................................................................................. 24 



3 

 

Begreppen delaktighet och inflytande .............................................................................. 24 

Barns inflytande kan påverkas av förskolans rutiner och regler ...................................... 24 

Hur förskollärares förhållningssätt och den pedagogiska miljön påverkar barns möjlighet 

till inflytande och delaktighet i verksamheten ................................................................. 25 

Fokusgruppssamtal- en möjlighet till utveckling ............................................................. 26 

Didaktisk diskussion ............................................................................................................ 27 

Fortsatt forskning ..................................................................................................................... 29 

Referenser ................................................................................................................................. 30 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 32 

 

  



4 

 

Tack 

Först och främst vill vi tacka de pedagoger som deltagit i studien, utan er skulle det inte varit 

möjligt att genomföra den. Vi vill även tacka våra familjer, vänner och kollegor för ert stora 

tålamod och er uppmuntran under vår studietid. Slutligen vill vi tacka vår 

studiegruppshandledare Fredric Gieth som tagit oss till examensarbetet och Catharina Player-

Koro som med sin expertis har väglett oss genom hela arbetet.  

  



5 

 

Inledning 

Det svenska samhället är uppbyggt kring demokrati och demokratiska värderingar. Det är i ett 

demokratiskt samhälle våra barn ska växa upp och verka i. För att det ska bli ett demokratiskt 

samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd. 

Skolväsendet i Sverige vilar på demokratins grunder och är därmed en viktig del i samhällets 

demokratiska struktur. I skollagen står det att barn ska ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter 

(SFS 2010:800). 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 12) ska alla barn ges möjlighet att förstå 

demokratins grunder. Detta genom att förskollärare ger barnen möjlighet att ha inflytande 

över och vara delaktiga i arbetssätt och innehåll i verksamheten. I den reviderade läroplanen 

för förskolan(Lpfö 98 rev. 2010, s. 12) står det särskilt beskrivet att det är förskollärares 

ansvar att barn ges ett reellt inflytande över verksamheten. 

Barn är framtidens medborgare och det står i förskolans styrdokument att de behöver utveckla 

ett demokratiskt synsätt. Det är därmed av stor vikt att barn redan i tidig ålder ges möjlighet 

att påverka sin vardag i förskolan och uttrycka åsikter kring saker som rör barnet. I arbetet 

med barn menar Westlund (2011, s. 85) att de vuxnas förhållningssätt är viktigt. Genom att 

barn ges möjlighet till reellt inflytande över sin vardag i förskolan, utvecklas deras 

självständighet och deras demokratiska synsätt stärks. Barn som ges möjlighet till reellt 

inflytande ska kunna påverka och vara delaktiga i verksamheten i både ord och handling. För 

att nå dit beskriver författarna att barn ska bli bemötta med samma respekt som vuxna 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 71; Arnér 2009, s. 22- 23). 

Vi har valt att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med barns inflytande och 

delaktighet. Detta för att forskning visar att det finns vissa svårigheter i förskolans verksamhet 

kring just arbetet med barns inflytande och delaktighet. Vi tror att barn skulle kunna ges 

mycket mer inflytande och vara mer delaktiga i sin vardag än de är idag. Vi kommer därför 

genomföra fokusgruppssamtal med förskollärare och barnskötare på två olika förskolor. I den 

kommun där vi valt att utföra våra fokusgruppssamtal har förskolorna fått ett särskilt uppdrag 

att utveckla arbetet kring just barns inflytande. Detta efter att skolinspektionens tillsyn visade 

att det fanns brister i det arbetet på många av kommunens förskolor. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppen inflytande och 

delaktighet och hur de i diskussion med andra förskollärare beskriver att de arbetar med barns 

inflytande och delaktighet i förskolan. 

Frågeställningar 

● Hur tolkar förskollärare begreppen barns inflytande och delaktighet i förskolan i relation till 

olika styrdokument? 

● Hur arbetar förskollärare med barns inflytande och delaktighet i förskolan? 
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Bakgrund  

I bakgrundskapitlet kommer vi presentera vad som står i olika lagar och styrdokument om 

barns inflytande och delaktighet, demokrati samt historik kring synen på barn i det svenska 

samhället. Vi kommer slutligen lyfta fram olika faktorer som kan påverka förskollärares 

arbete med barns inflytande och delaktighet. 

 Inflytande, delaktighet och demokrati i förskolans 
styrdokument 

Barnkonventionen handlar om att se till att alla barn får sina grundläggande behov uppfyllda 

så att de inte blir utnyttjade och diskriminerade. Barnkonventionen gäller för alla barn och 

ungdomar i hela värden, för varje människa som ej fyllt 18 år. Barnkonventionen antogs 20 

november 1989, efter 2 år hade större delen av världens länder skrivit under. Konventionen 

innehåller 54 artiklar om mänskliga rättigheter för barn. Barn är egna individer med 

rättigheter, men de har även särskilda behov av hjälp och stöd. Detta för att barn är utsatta 

och de behöver ett mer övergripande skydd. Barnkonventionen slår fast att barns åsikter ska 

respekteras, att alla barn har rätt att säga sin mening och har rätt till inflytande i frågor som 

rör barnet, (artikel 12). I Sverige är det regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för 

att barnkonventionen efterföljs, konventionen är juridiskt bindande men gäller ändå inte som 

de svenska lagarna. Den bygger på fyra principer, att alla barn ska ha samma rättigheter, 

(artikel 2). Barns bästa ska alltid ligga till grund för alla beslut gällande barnet, (artikel 3), att 

alla barn har rätt till ett liv och att utvecklas, (artikel 6) och att alla barn har rätt till inflytande 

i frågor som rör barnet, (artikel 12). (Hammarberg 2006).  

Den svenska förskolan är en del av utbildningsväsendet, den styrs av skollagen och 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.10,) och innefattar alla barn i förskolan. Skollagen har 

beslutats av riksdagen och gäller för alla skolformer. Skollagen består av lagar som beskriver 

hur förskola och skola ska verka. Den innehåller förskolans och skolans huvudsakliga 

föreskrifter. Dessa ska anpassas efter barns ålder och mognad. I kapitel 1, paragraf 10 står det 

att barns bästa alltid ska vara elementärt, barn ska kunna säga fritt vad de tycker och tänker i 

alla frågor som rör barnet själv. I kapitel 4, paragraf 9 beskrivs det att barn ska ha inflytande 

över sin utbildning samt att de ska uppmuntras att vara aktiva för att förbättra sin utbildning 

(SFS 2010:800). 
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 I förskolans läroplan beskrivs det att alla barn ska ges möjlighet att förstå demokratins 

grunder. Detta genom att förskollärare ger barnen möjlighet att ha inflytande på arbetssätt 

och innehåll i verksamheten. I den reviderade läroplanen är det särskilt beskrivet att det är 

förskollärares ansvar att barn ges ett reellt inflytande (Lpfö 98, rev. 2010, s. 12). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

● utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka 

sin situation. 

● utvecklar sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö, och 

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

olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98, rev. 2010, s.12) 

Demokrati-både inflytande och delaktighet 

I ett demokratiskt samhälle ska varje individ, från liten nyfödd med sitt skrik till gammal 

människa, få göra sin röst hörd (Arnér & Sollerman 2013, ss. 12- 26). Barn visar i tidig ålder 

intresse och omsorg för andra människor, det är mycket viktigt att förskollärare 

uppmärksammar detta. Det är det här genuina intresset som är grunden till demokrati och 

människors lika värde.  Demokrati skapas underifrån, det måste vara tydligt för barn att deras 

tankar och reflektioner är viktiga, det vill säga att de har inflytande (Arnér & Sollerman 2013, 

ss. 12- 26). 

Det är genom delaktighet och samspel med andra som barn lär sig demokrati och har 

inflytande (Arnér 2009, s. 22-24). För att utveckla självständighet, känna självbestämmande 

och frihet måste barn även ges möjlighet att ta eget ansvar och vara delaktiga. I samhället har 

förskolan en stor demokratisk möjlighet, där möts både pojkar och flickor från olika sociala 

grupper och kulturer. Arnér (2009, s. 92) slår fast att om barn i förskolan ska kunna tillägna 

sig demokrati och dess värderingar och även tillämpa dem krävs det att de dagligen får möta 

demokrati. Detta menar hon bör ske genom att barn dels får ha inflytande och vara delaktiga 

genom att uttrycka sina åsikter och tankar samt bli bemötta med respekt. Men även att de får 

lära sig lyssna på och respektera andra och deras uppfattningar. Detta poängterar författaren 

resulterar i att barn utvecklar sitt demokratiska tänkande och att vårt demokratiska samhälle 

utvecklas. 

Inflytande och delaktighet 

Ordet inflytande används ofta tillsammans med delaktighet. Här kommer vi redogöra för hur 

de båda begreppen beskrivs av olika forskare och författare i litteratur. I den här studien 

kommer vi fokusera på begreppet inflytande och delaktighet i relation till förskolebarn. 

Enligt Svenska Akademins ordlista (2006) betyder inflytande, att ha möjlighet att påverka. 

Ordet delaktighet beskrivs som att ha en del i, inblandad. Arnér och Tellgren (2006, s.15) och 

Westlund (2011, s. 20) beskriver inflytande som att människor ges en verklig möjlighet att 

påverka sin vardag. Vidare beskriver författarna begreppet delaktighet som en förutbestämd 

aktivitet som människor är deltagare i. De menar att inflytande är mer individuellt orienterat 

och att delaktighet är inriktat på något gemensamt (Arnér & Tellgren 2006, s. 15 ; Westlund 
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2011, s. 20). Johannesen och Sandvik (2011, s. 13) beskriver istället inflytande som något 

som sker i gemenskap tillsammans med andra. Författarna menar vidare att det handlar om att 

visa hänsyn, samarbeta och ta tillvara på allas åsikter och intentioner. Pramling och Sheridan 

(2003, s. 71) använder sig av båda begreppen tillsammans. De beskriver att för att få barn 

delaktiga är det en grundförutsättning att förskollärare kan inta barns perspektiv. När 

förskollärare kan se ur ett barns perspektiv finns det potential att barn känner sig förstådda 

och delaktiga. När barn upplever att förskollärare respekterar deras värld, intressen och tankar 

menar författarna att barn har inflytande och är delaktiga. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

rev.2010, s. 12) kopplas begreppet inflytande till demokrati.  

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.[...] En viktig uppgift för 

verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. [...] 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. [...] Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom 

lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska 

delta i samhällslivet. (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4). 

Samtalet- grunden till demokrati 

Samtalet är det grundläggande och viktigaste redskapet i mänsklig samvaro. Små barn lär sig 

och skapar kunskap genom språket, genom samspel med föräldrar, syskon och andra vuxna. 

Det vardagliga samtalet i olika miljöer är både vuxna och barns mest betydelsefulla källa till 

att skapa ny kunskap. För att barn ska förstå världen och sig själva använder de språket och 

genom samspel med andra förstår de också hur andra människor förstår världen (Säljö 2007, 

ss. 128-136).  

I förskolan sker det grundläggande arbetet med demokrati just i de vardagliga samtalen. Dessa 

samtal berör våra värderingar, det är där alla ska få komma till tals, säga vad de tycker och 

tänker. Det är viktigt att bli respekterad och lyssnad på, men också att lyssna på vad var och 

en har att säga. Det är i de här samtalen som vi ser varandra, är ense och oense samt utvecklar 

en demokratisk kompetens (Arnér & Sollerman 2013, ss. 58- 75).  

 I förskolan sker samtal i olika sammanhang och situationer. I exempelvis samlingssituationer 

bör kommunikationen ske på lika villkor för både lärare och barn. Om lärare är nära ett barns 

perspektiv och intar ett mer kommunikativt och lyhört förhållningssätt ökar barns möjlighet 

till inflytande och delaktighet i förskolan. Samlingssituationer är även ett exempel på hur barn 

är i ett slags skendemokrati där de får välja mellan olika, av vuxna, förutbestämda aktiviteter. 

Alla barn ges möjlighet att uttrycka sin mening, men det är lärare som styr och tar beslut. En 

del förskolor har ett system där barnen ges olika valmöjligheter med begränsat antal deltagare 

vid val av aktivitet (Emilsson 2007, s. 35). 

Synen på barn ur ett historiskt perspektiv 

Vuxnas syn på barn har förändrats över tid. Den vanliga barnsynen på 1970-talet var att barn 
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var “human becomings”. De var något som inte var färdigt, något som var under konstruktion, 

på väg att lära sig och utvecklas för att bli vuxna. Vuxna ansågs färdiga, kompletta och som 

de som visste mest. Under 1990-talet började man tala om det kompetenta barnet, där väcktes 

idén om att barnet är en individ, någon som är, en “human being” (Johansson 2003, ss. 47-

48). Många forskare är idag överens om att såväl barn som vuxna bör betraktas som både 

beings och becomings, ingen är fulländad och vi lär och utvecklas genom hela livet. Både 

barn och vuxna bör ses som likvärdiga individer, eftersom de båda är lika beroende av sin 

omgivning och sina relationer. Med detta synsätt handlar det inte längre om en barnsyn, utan 

en människosyn, då barn ses som lika mycket människor som vuxna (Bjervås 2011, s. 38-40). 

Ett begrepp för att vidare beskriva detta är fullvärdig, som Arnér och Sollerman (2013, s. 97) 

använder sig av, vilket betyder att vara utan begränsningar. Hon menar att detta synsätt är 

väsentligt för att se vilka möjligheter en människa har, oavsett ålder, istället för att fokusera 

på begränsningar. 

Barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans 
verksamhet 

I förskolans verksamhet finns det olika faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande 

och delaktighet i den dagliga verksamheten. Här presenterar vi hur förskolans organisation, 

förskollärares makt i relation till förskolebarn samt pedagogisk dokumentation kan påverka 

barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. 

Organisation 

I förskolan ska arbetet med barns inflytande och delaktighet ske på ett för barnen meningsfullt 

sätt. Många förskollärare menar att de har för lite tid, att det är för stora barngrupper, för få 

vuxna samt att de har för lite kunskap för att kunna arbeta med det (Bratterud, Sandseter och 

Seland 2012, s. 39). Förskollärare i förskolor med låg kvalitet skyller ofta detta på yttre, icke 

påverkbara faktorer, så som stora barngrupper, för lite personal och brist på 

kompetensutveckling. Medan förskollärare i förskolor med hög kvalitet ser sitt eget uppdrag 

som förskollärare som väsentligt för förskolans kvalitet (Pramling Samuelsson och Sheridan 

2003, s. 79). Enligt Arnér och Sollerman (2013, s. 95) går det att arbeta med barns inflytande 

och delaktighet i större barngrupper. Hon beskriver att förskollärare kan bemöta barn med 

respekt oavsett om de bemöter en individ eller många individer i en grupp. Hon menar att det 

inte kan vara antalet barn i barngruppen som styr hur förskolan arbetar med det demokratiska 

uppdraget.  

Förskolans verksamhet är uppbyggd kring en struktur av regler och rutiner. Det som kan 

hämma barns möjlighet till inflytande och delaktighet är just dessa regler och rutiner. Ju fler 

förutbestämda, vuxenstyrda aktiviteter förskollärare har under dagen, desto mindre möjlighet 

har barnen till eget inflytande i aktiviteterna. De vuxna måste våga släppa kontrollen för att 

lyssna på och ta tillvara barns intentioner och intressen (Johannesen & Sandvik 2011, s. 45-

46). Förskollärare och barnskötare upplever att det finns vissa svårigheter med att arbeta med 

barns inflytande och delaktighet i förskolan. Detta menar de är mycket på grund av att 

förskoleverksamheten styrs av fasta regler och rutiner som vuxna har svårt att släppa på 
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(Bratterud, Sandseter & Seland 2012, ss. 39-40). Även barn upplever att reglerna i förskolan 

är något som hindrar dem och något som de heller inte kan påverka (Arnér 2009, s. 21). 

Förskollärares makt och barnsyn 

Maktförhållandet till barn beror på hur synen på barn ser ut, förskollärare måste våga släppa 

kontrollen på den planerade verksamheten och inte vara rädda för att inte veta som kommer 

att hända. Förskolan bör vara en gemenskap där alla har en röst och blir lyssnade på, på allvar, 

alltså har inflytande och är delaktiga (Johannesen & Sandvik 2011, ss. 40-42). 

Det är mycket viktig att fundera över hur mycket makt barn i förskolan har till att påverka hur 

deras dag på förskolan ser ut. Barn i förskolan befinner sig i underordning jämfört med 

förskollärare, det är därmed viktigt att förskollärare är medvetna om vilken makt de har. När 

förskollärare beskriver hur de planerar verksamheten utgår de från barnen, men det betyder 

inte att det är barnen som bestämmer och har reellt inflytande över verksamheten. 

Förskollärare har makten och även ansvaret för vad barn får göra och inte i förskolan. I 

förskolan är det ofta förskollärare som bestämmer hur miljön ska se ut och hur dagen ska 

organiseras. (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 67). 

En annan faktor som har stor betydelse för barns möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förskolan är lärarkontroll. Hur stark den är, samt av vilken karaktär den kontrollen är. När 

förskollärare har en stark kontroll över vad och hur kommunikationen ser ut i exempelvis en 

samlingssituation, ges barn mindre möjlighet till inflytande. När förskollärares kontroll är lika 

stark men av en annan karaktär finns det särskilda egenskaper som främjar barns möjlighet till 

inflytande, nämligen förskollärares attityder. Om förskollärare försöker vara nära barns 

perspektiv ger det barn större möjlighet till inflytande. Detta trots att ramarna kring 

situationen fortfarande är strikta. Vidare menar författaren att alltför skolliknande, lärarstyrda 

samlingar inte leder till bättre inlärning. Det är när barn får vara med och ha inflytande över 

och vara delaktiga i vad och hur kommunikationen sker i en lärande situation som de lär sig 

bäst. Förskollärares roller och barnsyn påverkar hur de bemöter barns handlingar och 

yttranden. (Emilsson 2007, ss. 33-34 ; Ekelund 2011, ss.77-81). 

Inflytande och delaktighet genom pedagogisk dokumentation  

Det är förskollärares ansvar att avväga vilket, och hur mycket, inflytande barn ska ha i olika 

situationer och sammanhang. Det barn ofta har inflytande över i förskolan är olika val som, 

om de vill vara ute eller inne, med vem, vad och var de vill leka. Barn har däremot inte så 

mycket inflytande och är inte så delaktiga i dokumentationen av dem i förskolan, som sker 

hela tiden. I den pedagogiska dokumentationen i förskolan bör förskollärare se till varje 

individs behov och intentioner. Därav kan förskollärare inte ha förutbestämda processer vid 

dokumentation utan måste se till olika barn och situationer. 

Ett sätt att öka barns inflytande och delaktighet i dokumentation är att låta barn sköta kameran 

vid olika tillfällen eller rita själv. Barn tar bilder på och ritar sådant som vuxna inte alltid ser 

eller lägger märke till. Utifrån barnens alster kan förskollärare sedan skapa dialog, samspel 

och utforska tillsammans med barnet. Förskollärares roll är då att dokumentera det barnet ser 
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som meningsfullt, inte det förskolläraren planerat för eller bestämt. För att förskollärare ska 

kunna arbeta på ett främjande sätt med pedagogisk dokumentation måste barn ges mer 

möjlighet till inflytande och vara delaktiga i dokumentationen. (Svenning 2009 ss. 57-59, 79-

81). Åberg (2005, s. 23) menar att barn som deltar i pedagogisk dokumentation får möjlighet 

att utveckla sin förmåga att uttrycka sig verbalt för att förmedla sina åsikter och tankar. 

Vidare menar författaren att hon som pedagog utvecklar sin förmåga att lyssna på barn genom 

pedagogisk dokumentation.  

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att inflytande och delaktighet kan betraktas 

utifrån en organisationsnivå som genomsyrar förskolans kultur. Inflytande och delaktighet kan 

också betraktas utifrån en social nivå där förskollärare har makt och olika barnsyn som 

genomsyrar sociala möten mellan individer.  
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Teoretisk ram 

Det är i den sociokulturella teorin som vår studie grundar sig. I den här studien kommer den 

sociokulturella teorin speglas i fokusgrupperna och de samtal och diskussioner som sker i 

dem. Den sociokulturella teorin bygger på Lev Vygotskys tankar kring hur människan lär och 

utvecklas. Vygotsky sätter samspelet mellan individ och omgivning i fokus och att människor 

lär sig i samspel med andra människor, samt att språket har stor betydelse inom den 

sociokulturella teorin. Människor har genom språket möjlighet att samtala med varandra om 

saker som inte är fysiskt närvarande, till exempel någonting som kommer att hända eller har 

hänt. Genom språket kan vi föreställa oss saker och på detta sätt se nya möjligheter och 

lösningar. 

Säljö (2000, ss.18-105) menar att det i den kommunikativa processen där människor 

samspelar med varandra ingår olika processer som tänkande, talande och handlande. Detta 

bildar tillsammans en helhetsförståelse, en kunskap. Viktigt är dock att fokus i lärande ligger 

på själva processen, inte på den slutliga produkten. Författaren beskriver vidare att 

människors viktigaste redskap är språket i denna process. Han menar att vi med språket lagrar 

kunskap, skapar förståelse och har möjlighet att dela sina erfarenheter med andra. Vi använder 

språket till att utbyta information och kunskaper i samspel med andra. I den sociokulturella 

teorin anses ingen individ någonsin vara fullärd.  

Förmågan att lära sett ur ett sociokulturellt perspektiv bygger på att människor hela tiden har 

en förmåga att utvecklas och lära. Människor utvecklar och skapar även redskap för att lösa 

fysiska och intellektuella problem. Människors tänkande är en gemensam process, som sker 

mellan människor och inom varje individ. Den processen håller i hop ett samtal, individerna 

ger och tar emot genom gemensamma regler. Vi utbyter tankar tillsammans, vilket ger 

möjlighet till nya lösningar och infallsvinklar (Säljö, 2000 ss. 18-105) 

Vi genomför fokusgruppssamtal för att ge förskollärarna i studien möjlighet att utvecklas i en 

sådan process och för att vi på så sätt ska få ett svar på vårt syfte.  
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Metod och genomförande 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med fokusgruppssamtal som metod. I det här kapitlet 

kommer vi presentera fokusgruppssamtal som metod, redovisa genomförandet och hur vi 

analyserat och bearbetat den insamlade datan. Kapitlet tar även upp vårt urval av deltagare i 

fokusgrupperna, etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet och giltighet.  

Fokusgruppssamtal 

Vi har valt att genomföra fokusgruppssamtal för att uppnå studiens syfte. Fokusgruppssamtal 

är en kvalitativ metod som ibland jämförs med gruppintervju. Det som främst skiljer 

fokusgruppssamtal från gruppintervjuer är just fokusgruppssamtalets fokus på ett visst, av 

forskaren förutbestämt ämne. Samt att fokusgruppssamtal inte är lika styrda av intervjuaren 

som under traditionella gruppintervjuer. Under ett fokusgruppssamtal är deltagarna mycket 

aktiva och interagerar mer med varandra än med intervjuaren. En av fördelarna med att 

använda fokusgruppssamtal som metod är att deltagarna har möjlighet att komma fram till nya 

idéer, insikter och utveckla sina tankar kring ämnet. Detta speglas i vår teori som grundar sig i 

att människor utvecklas och lär genom samtal och utbyte av erfarenheter, tankar och idéer 

med andra. Vi har valt att analysera innehållet i samtalen, alltså deltagarnas utsagor i form av 

åsikter, argumentationer, upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. Miljön där 

fokusgruppssamtalet äger rum är betydelsefull. I ett mindre rum blir diskussionerna mer 

intensiva än i ett större rum. Det är även viktigt att deltagarna känner sig trygga på platsen. 

Genom att sitta vid ett runt bord så alla ser varandra elimineras risken att enbart de som sitter 

mitt emot varandra samtalar med varandra (Halkier 2010, ss. 7-12 ; Wibeck 2010, ss. 21-33). 

Vi vill genom samtal och diskussioner mellan förskollärare och barnskötare ge oss och dem 

möjlighet att förstå och utveckla arbetet och tankar kring barns inflytande och delaktighet i 

förskolan. Genom fokusgruppssamtalen ges förskollärarna möjlighet att reflektera 

tillsammans och se nya möjligheter i arbetet med barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

Urval 

Vi har genomfört två fokusgruppssamtal på två olika förskolor i Västsverige, den ena belägen 

i stadsmiljö och den andra lite utanför staden. Vi valde dessa två förskolor för att vi känner 

förskollärare och förskolecheferna där, det blev på så sätt enklare för oss att få kontakt med 

förskollärare som ville delta i studien.  

Fokusgrupp 1 bestod av Klara, Ella, Anna och Lotta som alla arbetar på samma avdelning. 

Alla fyra är utbildade förskollärare de har arbetat under många år i förskolan och då mestadels 

med de yngsta barnen. 

Fokusgrupp 2 bestod av Marie, utbildad förskollärare som arbetar i en åldersgrupp med barn 

från 1-5 år. Gudrun, förskollärare som arbetar i en femårsgrupp.  Ingela, förskollärare som 

arbetar med barn i åldrarna 1-2 år och Karina, barnskötare som arbetar med barn i åldrarna 3-

4 år.  
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I texten skriver vi förskollärare om alla pedagoger. Detta eftersom vår intention var att endast 

ha med förskollärare i undersökningen. Ett sent avhopp från en förskollärare gjorde att vi tog 

med en barnskötare i en av fokusgrupperna. Deltagarna hade annars varit tre i den gruppen 

och det menar Wibeck (2010, s. 62) är för få.  

Genomförande av fokusgruppssamtal 

I Fokusgrupp 1 fick alla deltagare frågan om de ville delta i studien ca 4 veckor före det 

planerade samtalet, missivbrevet (bilaga1) fick de en vecka före fokusgruppen ägde rum. 

Fokusgruppssamtalet genomfördes i personalrummet på förskolan, där personalen hänger av 

sig sina ytterkläder och som även fungerar som arbetsrum och där förskolans gemensamma 

skrivare står. Deltagarna satt runt ett bord så alla kunde se och höra varandra. 

Fokusgruppssamtalet varade i ungefär 50 minuter. 

I fokusgrupp 2 tillfrågades deltagarna också fyra veckor före det planerade samtalet, och en 

vecka innan fokusgruppen fick de missivbrevet. Fokusgruppssamtalet genomfördes i 

förskolans samtalsrum, ett litet, ostört rum med ett runt bord med fem stolar. 

Fokusgruppssamtalet tog ungefär 1h att genomföra. 

I båda fokusgruppssamtalen använde vi oss av en förberedd introduktion, där vi förklarade 

syftet med studien, hur ett fokusgruppssamtal går till och hur vi tänkt att interaktionen skulle 

ske. Vidare beskrev vi att det deltagarna säger och diskuterar är av stor vikt för studien och att 

det inte finns något rätt eller fel. Till sist förklarade vi vår roll som moderator, deras roll som 

deltagare och våra roller gentemot varandra. Detta gjorde vi för att ge deltagarna de ramar och 

den struktur som gällde under fokusgruppssamtalet (Halkier 2010, ss. 49-52). 

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt valde vi ett mindre styrt fokusgruppssamtal, eftersom 

deltagarna ges större utrymme till att samtala fritt med varandra. Detta innebar att vi hade få, 

öppna frågor som leder till mer diskussion. Vi ville med det mindre styrda 

fokusgruppssamtalet att deltagarna skulle få att utbyta erfarenheter och kunskaper och 

möjlighet att se på barns inflytande och delaktighet ur olika perspektiv.  

Analysarbete 

Vill vi börja med att belysa vår förförståelse inom forskningsområdet. Vi är båda 

yrkesverksamma inom förskolan och vi anser oss ha en djupare förståelse kring barns 

inflytande och delaktighet efter att vi läst mycket forskning om ämnet. Vi har dessutom egna 

värderingar kring hur förskollärare bör förhålla sig till barns inflytande och delaktighet i 

förskolan. Under fokusgruppssamtal och bearbetningen av datan har vi försökt frångå vår 

förförståelse och istället vara så objektiva som möjligt.  

För att underlätta bearbetningen av den insamlade datan spelade vi in fokusgruppssamtalen. 

Först lyssnade vi igenom materialet för att sedan lyssna igen och transkribera hela samtalet. 

Under transkriberingen fingerades alla fokusgruppsdeltagares namn. När vi hade 

fokusgruppssamtalen i sin helhet på papper började vi bearbeta innehållet i texten. Detta 

gjordes med hjälp av tre verktyg som Halkier (2010, ss.70-77) beskriver som, kodning, 
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kategorisering och begreppsbildning. Vid kodningen av det transkriberade materialet delade 

vi in varje samtalsämne i egna rubriker. På så vis kunde vi i stort se vad deltagarna i 

fokusgruppssamtalen talat om. Vidare kategoriserade vi koderna genom att jämföra dem med 

varandra. Begreppsbildning är det tredje och sista verktyget som vi använde för att söka efter 

teman, upprepningar och mönster. Detta gjorde vi genom att sätta vår data i relation med 

syfte, teori och tidigare forskning (Halkier 2010 ss. 70-77). Efter att vi bearbetat varje 

fokusgrupp för sig jämförde vi tolkningarna från båda fokusgrupperna för att nå det slutgiltiga 

resultatet. 

Etik 

Vi har under hela forskningsprocessen utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (2002, s. 7-14 ). 

● Informationskravet. Detta innebär att varje respondent har blivit informerad om syftet 

med vårt examensarbete i ett missivbrev. Respondenterna har givits information om 

vilken uppgift de har i studien och vilka villkor som gäller, att det är valfritt att deltaga 

och att de när som helst har rätt att avbryta intervjun. De har även blivit informerade 

om att den insamlade datan inte kommer användas i något annat syfte än i vår studie. 

● Samtyckekravet. Respondenterna har informerats om att de själva bestämmer hur länge 

och på vilka villkor de deltar och kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

● Konfidentialitetskravet. Vi har informerat respondenterna om att all insamlad data 

kommer att transkriberas och namnen fingeras, det kommer inte gå att urskilja i 

materialet vem som har sagt vad. All insamlad data har behandlats konfidentiellt och 

ingen utomstående kommer att ha tillgång till det. 

● Nyttjandekravet. Det innebär att uppgifter om enskilda personer i studien endast får 

användas i forskningsändamål och inte lånas ut till icke vetenskapliga syften. Vidare 

frågade vi om respondenterna var intresserade att veta om var studien ska publiceras 

och om de vill ta del av studien eller en sammanfattning när den är färdig. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Thornberg och Fejes (2009, ss. 216-233) använder sig av ordet kvalité när de beskriver en 

kvalitativ studie med hög tillförlitlighet och giltighet.  Forskaren måste vara mycket noggrann 

vid insamlandet av data. Han eller hon bör även skapa positiva relationer, ställa utvecklande 

frågor och lyssna på respondenterna. När datan ska analyseras måste intervjuaren kunna tolka 

och se olika nyanser och skillnader i materialet. Forskaren måste vara medveten om sina egna 

värderingar och förkunskaper. I forskningsprocessen är skrivandet en mycket viktig del, 

rapporten ska vara tydlig och begriplig, läsaren ska bli intresserad och förstå hur forskaren 

kommer fram till resultaten. Kihlström (2007, ss. 231-232) menar att giltighet handlar om att 

studien verkligen behandlar det tänkta syftet med undersökningen. Tillförlitlighet menar 

författaren handlar om att studien är trovärdig, detta genom att undersökningen är noggrant 

genomförd och dokumenterad. För att öka tillförlitligheten har vi spelat in fokusgrupperna. 

Direkt efter genomförandet av intervjuerna har datan transkriberats för att vi skulle se nyanser 

och skillnader. Vi har försökt vara medvetna om våra egna värderingar och vår förförståelse.   
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Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av undersökningen som utgår från syftet och 

frågeställningarna. Vår tanke är att rubrikerna nedan utgår från de diskussionsämnen som 

förskollärarna tog upp i fokusgrupperna. I den första delen beskrivs inflytande och delaktighet 

genom förskolans organisation, sedan följer inflytande och delaktighet som begrepp i 

förskolans verksamhet. Slutligen tar vi uppolika faktorer som påverkar arbetet med barns 

inflytande och delaktighet 

Inflytande och delaktighet genom förskolans organisation  

Hur förskolans verksamhet är organiserad och planerad har enligt förskollärarna stor 

betydelse för vilken grad av inflytande och delaktighet barn i förskolan har över 

verksamheten.  

Förskollärarna återkom flera gånger till hur organisationen såg ut på förskolan. De 

diskuterade arbetet med barns inflytande och delaktighet utifrån förskolans styrdokument. De 

ansåg att deras arbete med barns inflytande och delaktighet begränsas på grund av de stora 

barngrupperna. De menade även att rutiner i förskolan påverkar barns möjlighet till inflytande 

och delaktighet i förskolan.  

Styrdokument 

Respondenterna fick frågan om hur barns inflytande och delaktighet är beskrivet i förskolans 

styrdokument. Förskollärarna diskuterade då att de arbetar mycket utifrån Läroplanen för 

förskolan. Förskollärarna i fokusgrupp 1 som arbetar med de yngsta barnen beskrev att de 

alltid utgår ifrån förskolans systematiska kvalitetsredovisning när de planerar. Detta dokument 

är förskolans lokala styrdokument och där de också systematiskt beskriver hur de arbetat. 

Ella: Vi jobbar faktiskt mycket utifrån läroplanen[...]varenda gång vi planerar så utgår vi 

ifrån förskolans systematiska kvalitetsredovisning. (Fokusgrupp 1) 

Ingela: Vi är ju inte riktigt färdiga med alla såna dokument än. På pedagogiska möten 

arbetar vi fram olika handlingsplaner och så[…]vi startade nyligen upp förskolan så allt är 

inte klart än. Gudrun: Men läroplanen arbetar vi ju med, och där står det om inflytande ju. 

(Fokusgrupp 2)  

Förskolan som förskollärarna i fokusgrupp 2 arbetar på är relativt nystartad och de håller på 

att arbeta fram dokument för just deras förskola. De menar att de arbetar efter läroplanen men 

hade ingen direkt vetskap om vad som står om barns inflytande och delaktighet.  

Inflytande och delaktighet genom samspel i den lilla gruppen 

Barngruppens storlek spelar enligt förskollärarna en stor roll i arbetet med barns inflytande 

och delaktighet. Vilket citaten nedan visar. 

Klara: Det är ju svårare ju större grupper du har, ju mer pressat blir allting då har man inte 

resurserna att ge varje. Lotta: Då försummar man barnen. Ella: Sen är det ju som du säger 
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när det är stora barngrupper[…]som igår när vi inte var så många hade vi ju chansen att 

dela upp oss, i måndags fanns de ju inte, då får alla vara inne eller ute. (Fokusgrupp 1) 

Karina: Vi har ju delat barngruppen i våra projekt efter ålder, två grupper med två personal 

som i sin tur kan dela sig i två ännu mindre grupper. Gudrun: Vi försöker dela oss i 

smågrupper, då kan man ju verkligen få in delaktighet och inflytande liksom alla barnen 

blir hörda och sedda. Ingela: Ja, det är ju i de små grupperna som de barn som kanske inte 

säger så mycket i storgrupp verkligen vågar prata och säga sitt, de kommer fram i den lilla 

gruppen. (Fokusgrupp 2) 

Citaten ovan visar att förskollärarna i båda fokusgrupperna var överens om att stora 

barngrupper hämmar barns möjlighet till inflytande och delaktighet. En lösning på problemet 

är enligt förskollärarna att dela barngruppen i mindre grupper så ofta det går. För att på så sätt 

ge alla barn möjlighet att våga och kunna uttrycka sig.  

Barns inflytande och delaktighet i rutiner och omsorgssituationer i 
förskolan 

Många av förskollärarna i fokusgrupp 1 tyckte att det är förskolans fasta rutiner som står i 

vägen för arbetet med barns inflytande och delaktighet. De menar att det är på grund av de 

dagliga rutinsituationerna barn inte ges möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Klara: Så där har de kanske inte heller så mycket inflytande[...]att vi har vila just den 

tiden[...] rutinsituationer är ju bra också för barn[...]det är ju för att de ska må bra och för att 

de ska få äta, sova och leka[...]ingen mår ju bra av att det bara flyter. Anna: det skapar 

trygghet. Rutinsituationer är ju bra också för barn[…]skapar trygghet[...]viktigt vid 

inskolning att barnen känner sig trygga där är det rutinerna, veta vad som händer 

Ella: vi har ju satt rutiner för barnens skull vi har ju inte gjort det för våran skull. 

(Fokusgrupp 1) 

När förskollärarna diskuterade rutinerna på förskolan kom de ändå fram till att de var till för 

barnens bästa.  

Det blev en lång diskussion kring matsituationerna i förskolan i en av fokusgrupperna. Maten 

verkar vara en viktig del där deltagarna anser att barn bör ha mer inflytande och delaktighet.  

Gudrun: varför kan inte barn få bestämma vad de vill ha på tallriken? Ingela: ja om man vill 

ha det eller det. Gudrun: men samtidigt vill man ju att de ska smaka[...]men alltså är man 

fem år så har man väl hört det sen man var två år att “vi lägger en liten ärta där, så kanske 

du vill äta den sen”. Karina: Fast jag har varit med om att barn säger nej men så lägger man 

lite på tallriken och så äter de ändå sen, och vill till och med ha mer sen. Ingela: ja men det 

lär man ju känna hos barnen efter ett tag. Karina: Ja sen är det ju olika från dag till dag, 

vilket humör vissa barn är på och så[...] sen är det ju så när det till exempel är korv och 

potatis, ja de flesta skulle nog gärna vilja äta bara korv, och då blir det, det blir lite konstigt 

ibland, för då säger man okej till ett barn så kanske de andra också vill, det brukar inte bli 

så men[...] liksom att man får äta potatis innan man får mer korv då. Gudrun: alltså såna här 

frågor är inte ofta man tar upp i ett arbetslag, det hade ju varit jättebra., så man vet var de 

andra står och så liksom. (Fokusgrupp 2) 



19 

 

Förskollärarna har här svårt att bestämma var gränsen mellan barns inflytande och vuxnas 

ansvar går. Sist i citatet ovan belyser en av förskollärarna vikten av att diskutera med 

varandra, de skulle behöva prata mer om barns inflytande och delaktighet i sina arbetslag.  

Förskollärarna i den fokusgrupp som arbetar på en småbarnsavdelning menade först att 

barnen inte har så stort inflytande över matsituationen. Citatet nedan visar att förskollärarna 

under samtalets gång kommer fram till att det visst går att påverka rutiner som mat och vila. 

Inget barn tvingas att smaka eller äta något de inte vill. Är barnen väldigt trötta så får de sova 

och äta sin middag senare under dagen. 

Ella: De har stort inflytande i allt[…] men vi har satt grundregeln. Klara: Ja det är ju inte 

förhandlingsbart att äta klockan ett. Ella: De har ju inflytande om hur mycket och vad de 

ska äta liksom. Klara: Ser vi att de är jättetrötta och behöver gå och lägga sig måste de få 

göra det[...] och då kan de ju få äta klockan ett och det är ju inflytande på deras. Ella: jag 

tycker att de har inflytande där, är de trötta så får de ju sova så. ( Fokusgrupp 1) 

Förskollärarna i de båda fokusgrupperna värnar om barns inflytande och delaktighet i 

omsorgssituationer, som vid mat och vila. Citatet ovan visar hur förskollärarna diskuterar sig 

fram till en slutsats om att barnen kan påverka de dagliga rutinerna. Något förskollärarna i 

början av samtalet ansåg var omöjligt. 

När förskollärarna i fokusgrupp 2 pratade om att barn har inflytande över i rutinsituationer 

handlade det mycket om olika val barn ges.  

Karina: Ja, visst har de inflytande, några får välja om de vill vara inne eller ute till 

exempel.[…]det funkar ju inte att alla är i samma rum, det är ju för många barn och för lite 

utrymme så vi måste ju dela upp oss och det får ju barnen välja, var de vill vara och leka till 

exempel. Marie: Det är ju ofta i de fasta rutinerna det blir mycket val, men i den fria leken 

eller i skapande är det ju liksom mer fritt. Gudrun: det handlar ju om förutbestämda val, 

inget de kan påverka eller har inflytande över egentligen. Marie: Nä, precis. (Fokusgrupp 2) 

Citatet visar att förskollärarna i fokusgrupp 2 menar att barn har inflytande över sin dag 

genom att de ges möjlighet att välja i olika sammanhang. Några deltagare började diskutera 

sig fram till att det i rutinsituationer kanske inte alls handlar om ett inflytande, utan om olika 

val som barn i grunden inte kan påverka. 

Inflytande och delaktighet som begrepp i förskolans 
verksamhet 

Förskollärarna hade svårt att skilja mellan de båda begreppen. De menade att begreppen är 

beroende av varandra. Förskollärarna i den första fokusgruppen kunde inte komma på hur de 

skulle skilja på begreppen alls. De pratade om begreppen som om de hade liknande betydelse.  

Klara: Inflytande, att man kan att man kan påverka sitt liv. Anna: att de får vara med och 

bestämma. Klara: inflytande kanske inte är att få bestämma, utan att man ska kunna 

få[...]bli lyssnad på, tas på allvar. Delaktighet, att man blir lyssnad på och tas på allvar, att 

det är en egen liten människa, att man inte bara kör över dem. Ella: Det är ett stort ord, ja 

det är ett stort ord[…] inflytande[…]delaktiga på sin nivå, i skogen, i skapandet[…]de kan 
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vara delaktiga på många olika sätt i olika sammanhang, det är två stora begrepp. 

(Fokusgrupp 1) 

I den andra fokusgruppen diskuterade förskollärarna begreppen  

Gudrun: Ja det handlar ju inte bara om att jag ska bestämma och få som jag vill, utan att 

man måste lyssna på alla andra och att alla får vara med.  Ingela: Men delaktighet och 

inflytande, de går ju nästan in i varann, lite, så det är ju svårt att precisera vad är inflytande, 

vad är delaktighet. Det är ju ofta kombinationen. Karina: Fast jag tänker att inflytande, då 

är jag med och bestämmer något[...]inflytande kanske inte är att få bestämma själv, utan att 

man blir lyssnad på, tas på allvar[...]delaktighet, då är jag delaktig i aktiviteten som erbjuds, 

men jag kanske inte har haft inflytande över aktivitetens innehåll. (Fokusgrupp 2) 

Efter lite diskussion fram till att det går att särskilja begreppen och även hur. Vilket framgår 

av citatet ovan. 

Olika faktorer som påverkar arbetet med barns inflytande och 
delaktighet 

I arbetet med barns inflytande och delaktighet i förskolan diskuterar förskollärarna några 

faktorer som påverkar arbetet väsentligt. De faktorer förskollärarna lyfte fram var förskolans 

miljö och förskollärares förhållningssätt. 

Miljöns roll i arbetet med barns inflytande och delaktighet 

Förskollärarna i fokusgrupperna använder miljöns uppbyggnad för att arbeta med barns 

inflytande och delaktighet i verksamheten. 

På den ena förskolan har förskollärarna fokuserat mycket på miljön under hösten. De har bytt 

från höga till låga bord och stolar. Barnens material står nu i barnens höjd så de själva kan ta 

fram papper, pennor, klister, tejp, pussel, spel och annat de kan vilja använda. Detta ansåg 

förskollärarna har gett barnen mer inflytande över sin vardag eftersom många av barnen inte 

har ett verbalt språk. 

Ella: Mycket mer inflytande nu, innan hade vi ju alla pennor papper som hade med 

skapande på våran nivå då skulle vi ta ned det till dem då gällde det verkligen att de kunde 

visa med kroppspråket för nästan ingen hade språket. (Fokusgrupp 1) 

På den andra förskolan arbetar de inspirerade av Reggio Emiliafilosofin, där miljön ses som 

en tredje pedagog. De har även åldershomogena grupper vilket bland annat innebär att de 

erbjuder olika material beroende på barnens ålder. 

Karina: Hos oss har vi ju allt framme och i barnens höjd, de har möjlighet att själva 

bestämma och ta för sig vad de vill göra. Utifrån det vi erbjuder på avdelningarna. Ingela: 

Ja det är ju lite olika beroende på om du går på 1-2årsavdelningen eller femårsavdelningen 

liksom. Karina: Det ändras ju lite hela tiden[…] det som var hemvrån kan plötsligt bli ett 

sjukhus eller en affär beroende på vad barnen leker just nu. (Fokusgrupp 2) 
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Citaten ovan visar att förskollärarna anser att miljöerna på förskolan påverkar barns möjlighet 

till inflytande och delaktighet i verksamheten. Har barn möjlighet att själva ta fram de 

material och artefakter de vill använda gynnas deras inflytande och delaktighet i förskolan.  

Förskollärares förhållningssätt i relation till barns inflytande och 
delaktighet 

Det verkar vara ett dilemma för förskollärarna hur de ska få alla barn att vara delaktiga i en 

aktivitet och samtidigt låta dem ha inflytande över situationen. I båda fokusgrupperna 

diskuterade förskollärarna kring svårigheterna när en del barn inte vill delta i olika aktiviteter. 

En del barn ansåg de behövde uppmuntras till att vara med i aktiviteten för att sen delta och 

tycka att det var roligt.  

Ella: det är ju lite svårt med inflytande men måste ju pusha dem lite också kan jag 

tycka[…]har man miniröris och ser att vissa inte tycker det är roligt[…]men om jag pushar 

honom sju gånger så kanske han tycker det är jätte roligt sen eller så tycker han det inte är 

kul det är inte hans grej men var ska jag dra gränsen om jag aldrig pushar? Lotta: Man 

märker ju när de inte vill tycker jag. Ella: Svårt att vara en bra pedagog, att pusha dem men 

ändå se till så man inte kör över dem, så de har inflytande. (Fokusgrupp 1) 

Marie: Det är viktigt också att alla som vill, ja att de får va delaktiga. Ingela: och åt det 

andra hållet med tänker jag, att de som inte vill har möjlighet att tacka nej. Gudrun: Men 

det kan ju vi va lite dåliga på, tycker man[...]om vi har bestämt eller så[...]till exempel en 

lek och så vill inte du vara med, vad gör jag då? Ingela: Joo, kom nu, det blir roligt! Klart 

du ska vara med. Gudrun: ja just det då ska man locka men vad händer om barnet inte vill 

ändå? (Fokusgrupp 2) 

Citaten ovan visar en attityd som säger att barns inflytande och möjlighet att delta eller inte i 

olika aktiviteter är viktigt för förskollärarna. Förskollärarna verkar även här ha svårt att finna 

en balans mellan gränssättning och ansvar att låta barn ges inflytande och vara delaktiga.  

Förskollärarna i fokusgrupp 1, som arbetar med de yngsta barnen diskuterade de vuxnas roll i 

förskolan. De menade att de vuxna som omger barnen under en stor del av deras vardag 

beslutar vilka regler som ska gälla, de tar många beslut som gäller barnen.  

Anna: De väljer ju inte vilka vuxna de har omkring sig[…]viktigt att förstå hur viktiga vi är 

för att de ska komma framåt[…]vuxna har sista beslutet. Klara: det gäller att inte missbruka 

det.(Fokusgrupp 1)  

Citatet ovan speglar en åsikt om att förskollärares förhållningssätt och arbetssätt spelar en stor 

roll för barns inflytande och delaktighet i förskolan.  

Barns ålder ansåg förskollärarna i fokusgrupp 2, som bestod av förskollärare som arbetar med 

olika åldrar, spelar en stor roll vid arbetet med barns inflytande och delaktighet. De yngsta 

barnen har mindre inflytande och är mindre delaktiga än de äldre som ofta kan uttrycka sig 

verbalt. Att kunna prata och uttrycka sig verbalt är enligt förskollärarna en fördel om barn ska 

ges möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. De små barnen som ännu inte 

pratar har ett kroppsspråk som tar tid och inte alltid är lätt att tolka. Men även de äldre barnen 
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kan hämmas av att inte våga eller kunna uttrycka sig fritt i barngruppen. Citatet nedan visar 

detta: 

Ingela: Ja, det blir väl lättare att ha inflytande för de äldre barnen som kan prata och berätta 

vad de vill[...] de små barnen säger ju inte så mycket. 

Karina: På en småbarnsavdelning handlar det ju om att kunna tolka barnens kroppsspråk 

och försöka få dem att visa vad de vill. Gudrun: Ja sen finns det ju de barnen som kanske 

inte säger så mycket i en barngrupp, får de barnen automatiskt mindre inflytande då? Man 

försöker ju att alla ska få komma till tals och så men. (Fokusgrupp 2) 

Förskollärarna i fokusgrupp 1, som bestod av förskollärare som arbetar med de yngsta barnen 

diskuterade vikten av att barn får känna att de tas på allvar, att det de säger är viktigt. Om de 

inte blir lyssnade på så tystnar barn, för det är ingen idé att säga något om ingen lyssnar på 

vad som sägs. 

Anna: Vet man att man blir lyssnad på, att man blir tagen på allvar i förlängningen tänker 

jag att man vågar föreslå saker själv och att man tar för sig, att man vågar det, det kanske 

inte kommer på en gång, men märker man att det, att här lyssnar någon på mig och man kan 

få vara med och bestämma då gör man det senare i livet också. Ella: Vid samlingen, någon 

säger att den vill sjunga imsevimse och jag säger inte idag, inte idag, tillslut är det ingen idé 

att fråga för de säger alltid nej, tänker barnet då. (Fokusgrupp 1) 

Citatet ovan visar att förskollärarna anser att det är viktigt att barn ges möjlighet att prata och 

bli lyssnade på för att utveckla ett självförtroende och våga ha inflytande över och vara 

delaktiga i olika situationer i förskolan.  

Resultatsammanfattning 

I resultatet kommer vi fram till att förskollärare har svårt att tolka begreppen inflytande och 

delaktighet. Utifrån förskolans styrdokument är det skillnad på hur väl förskollärarna i de 

båda fokusgrupperna känner till och arbetar med dessa begrepp. Det framkommer att 

förskollärarna på en av förskolorna inte är medvetna om vad som står i styrdokumenten om 

inflytande och delaktighet. Förskollärarna menar vidare att förskolans organisation i hög grad 

påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Detta genom barngruppernas storlek 

och förskolans rutiner och omsorgssituationer. Slutligen kommer vi fram till att förskollärares 

arbetssätt är grunden till barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. 

Förskollärarna lyfter miljöns betydelse, förskollärares förhållningssätt och barns möjlighet till 

att göra sin röst hörd som viktiga aspekter i arbetet med barns inflytande.  
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Diskussion 

Här nedan kommer vi behandla metoddiskussion och resultatdiskussion. Vi kommer även att 

diskutera de didaktiska konsekvenserna samt presentera eventuell fortsatt forskning.   

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte anser vi att vår metod med fokusgruppssamtal har gett oss en del svar. Vi 

har fått ta del av hur förskollärare och barnskötare resonerar kring barns inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet. 

Att genomföra ett fokusgruppssamtal kan vara svårt då alla respondenter inte har lika stort 

talutrymme. Som moderatorer försökte vi förmå alla att få komma till tals lika mycket. När vi 

lyssnade och läste det transkriberade råmaterialet så har dock vissa respondenter större 

talutrymme än andra. Det är svårt att veta om de mindre aktiva respondenterna vågade säga 

vad de ville eller om de helt enkelt inte var lika verbala som de mer aktiva.  

Vi hade önskat utföra fler fokusgruppsintervjuer för att få tillgång till mer omfattande 

råmaterial. Själva fokusgruppssamtalen tog inte så lång tid att genomföra, men det var svårt 

för deltagarna på respektive förskola att få tid och möjlighet att sitta ner tillsammans för att 

delta i vår studie. Eftersom vi transkriberade hela den inspelade intervjun tog detta mycket tid. 

Vi anser dock att detta påverkade resultatet mycket positivt. När hela intervjun var nedskriven 

i pappersform kunde vi tydligt se olika teman, upprepningar och mönster och synpunkter och 

åsikter som skilde sig åt. 

Vi hade först planerat att endast ha med förskollärare i fokusgruppssamtalen för att de skulle 

ha likvärdig utbildning samt att det i förskolans läroplan står att det är förskollärare som ska 

ansvara för att barn ges ett reellt inflytande i förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s.12 ). En av 

förskollärarna tackade nej till att delta och då var det en barnskötare som var intresserad 

istället. Detta upplevde vi som positivt i slutänden eftersom det oftast är så arbetslag i 

verksamheten ser ut. De består av både förskollärare och barnskötare så vi anser att det ger en 

mer rättvis bild av verkligheten i deras utsagor.  

Den halvstyrda strukturen på fokusgruppssamtalen fungerade väl. Vissa av frågorna 

besvarades under samtalets gång och behövde inte ens ställas av moderatorn. Deltagarnas 

diskussioner ledde så småningom fram till vissa slutsatser. Vi tolkar det som att de först 

diskuterade sina olika åsikter och erfarenheter med varandra för att sedan utveckla sina tankar 

och åsikter för att se nya möjligheter kring arbetet med barns inflytande i förskolan. Vi 

kopplar detta till den sociokulturella teorin som bygger på att människor lär och utvecklas 

genom samtal med varandra och med språket som redskap (Säljö, 2000 ss. 18-105).  
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Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer vi presentera resultatet i relation till våra frågeställningar, tidigare 

forskning och vald teori. Vi kommer även att koppla resultatet till de rådande styrdokumenten 

för förskolan och våra egna erfarenheter. 

Förskolans styrdokument 

Deltagarna i fokusgrupp 1 berättade att de på varje planering i arbetslaget utgick ifrån 

Läroplanen för förskolan och det lokala styrdokumentet för förskolan SKA(systematiskt 

kvalitetsarbete). I det systematiska kvalitetsarbetet dokumenterar de vad som planeras i 

verksamheten och vad de gjort. Detta skiljde sig från fokusgrupp 2 där deltagarna inte var lika 

insatta i styrdokumenten för förskolan. Det är förskolechefers uppdrag att verka för att 

förskollärare vet utifrån vilka styrdokument de ska arbeta och vidare vad det står i dem vad 

för att de ska veta vad de ska ha för mål med verksamheten i förskolan. Förskollärare ska ha 

kunskap om styrdokumenten för att deras uppdrag ska vara tydligt (Gadler 2011, ss. 92-109). 

Detta är mycket viktigt att förskolor arbetar med anser vi för att kunna bedriva en bra 

verksamhet där kvaliteten är densamma för alla barn i förskolan.  

Begreppen delaktighet och inflytande 

Förskollärarna i båda fokusgruppssamtalen hade först svårt att beskriva de olika begreppen 

var för sig. Efter att ha samtalat med varandra kom deltagarna i fokusgrupp 1 fram till att det 

inte går att särskilja begreppen inflytande och delaktighet. Pramling, Samuelsson och 

Sheridan (2003 ss. 71-72) använder sig också av de båda begreppen som i princip likvärdiga. 

I fokusgrupp 2 har deltagarna också svårt att skilja på begreppen till en början. De kommer 

slutligen genom diskussion fram till samma synsätt som Arnér och Tellgren (2006 s. 14). 

Vilket innebär att om barn har inflytande så är de delaktiga och har möjlighet att påverka. 

Delaktighet innebär att barnet tar del av något som någon annan har bestämt. 

Baserat på vårt resultat och tidigare forskning finner vi det betydelsefullt att förskollärare 

diskuterar begreppen. Detta för att de ska utveckla en förståelse för varandras uppfattning 

kring de båda begreppen och dess betydelse. På så sätt kan de arbeta aktivt med barns 

inflytande och delaktighet. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om att de båda 

begreppen tolkas olika av förskollärare, olika forskare och i olika forskningsrapporter och 

studier. 

Barns inflytande kan påverkas av förskolans rutiner och regler 

Respondenterna är medvetna om vikten av barns inflytande, men ändå har de mycket svårt att 

släppa kontrollen på rutiner och regler i förskolans verksamhet. Arnér och Sollerman (2013, s. 

94) slår fast att barn i förskolan inte ska begränsas med rutiner och regler. Förskolan ska 

istället skapa möjligheter som utvecklar barns initiativförmåga och kreativitet. Detta kan ske 

dels genom att barn får lära sig att ta ansvar.  
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Några av förskollärarna i vår studie menar att rutiner skapar trygghet för barnen. Johannesen 

och Sandvik (2011, s. 55) beskriver att trygghet kan ha många olika grunder, miljön, 

aktiviteter, kompisar. Det kanske är så att barn behöver rutiner och regler för att skapa 

trygghet, men grunden till trygghet ligger i den goda relationen mellan barn och vuxna. 

Förskollärare måste utveckla relationen med barn i förskolan. Detta för att barn ska vara 

trygga i verksamheten med övriga barn och vuxna de har omkring sig.  

Förskollärarna i fokusgrupp 2 återkommer till att barn har möjlighet att välja vad de vill, att 

de på så vis har inflytande över verksamheten. En bit in i diskussionen kommer en av 

förskollärarna på att det inte är ett reellt inflytande utan olika val, bestämda av vuxna som 

barnen inte har möjlighet att påverka. Att ge barn förutbestämda valmöjligheter behöver enligt 

Westlund (2011, s. 164) inte vara negativt. Hon menar att det kan vara ett sätt att ge barn 

inflytande och möjlighet att göra medvetna val. Emilsson (2007 s. 35) beskriver däremot att 

detta blir en skendemokrati, där barn har valmöjligheter men det är de vuxna som bestämmer 

vilka val de har och de ramar som gäller i verksamheten.    

Westlund (2011 s. 147) beskriver att pedagoger menar att inflytande inte handlar om att få 

bestämma. Författaren slår fast att inflytande kan ses som möjligheten att fritt få uttrycka sig. 

Då blir barns inflytande att kunna påverka gemensamma aktiviteter. Barn uppmuntras att delta 

aktivt i kommunikationen med andra för att uttrycka sina tankar. Här har förskollärares 

förhållningssätt mycket stor betydelse. Vi menar att barn inflytande och delaktighet inte 

behöver hämmas av rutiner och regler. Detta för att inflytande och delaktighet inte bara 

handlar om att få bestämma utan om att få göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka. 

Fokusgrupp 2 ser de yngre barnens språk som ett problem i arbetet med barns inflytande och 

delaktighet. Johannesen och Sandvik (2011, ss. 18-27) beskriver att förskollärare ofta 

använder sig av ett så kallat bristtänkande när de talar om små barn. Förskollärarna fokuserar 

på det barnen inte kan istället för att lyfta fram deras kompetens. Det blir negativt och fokus 

ligger på bristen hos barn när förskollärare använder uttryck som ex. ickeverbal 

kommunikation när de talar om små barns kommunikation. Små barn kommunicerar via 

kroppsspråket och det borde vara det som lyfts fram i diskussioner kring barns 

kommunikativa förmågor. Förskollärarna uttrycker även att det underlättar arbetet med barns 

inflytande och delaktighet om barngruppen delas i mindre grupper. På så sätt får alla barn mer 

talutrymme. 

Fokusgrupp 1, som alla arbetar med de yngsta barnen på förskolan, ser inte språket som ett 

problem. För dem verkar det helt naturligt att tolka barnens kroppsspråk och signaler i arbetet 

med barns inflytande och delaktighet. Vi tror att det kan ha att göra med att de arbetar med 

yngre barn och de flesta förskollärarna i grupp 2 med lite äldre barn. 

Hur förskollärares förhållningssätt och den pedagogiska miljön påverkar 
barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten 

Förskollärarna i båda fokusgrupperna lyfter deras arbetssätt och miljön på förskolan som två 

viktiga aspekter i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Vi tror också att miljön spelar 
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en stor roll i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Åberg och Lenz Taguchi (2005, ss. 

31-33) menar att för att kunna forma en för barnen meningsfull miljö måste pedagogerna 

lyssna in barnen. Det kan enligt författarna ske genom att observera var och med vad barnen 

leker och inte. På så sätt blir miljön föränderlig och utformad efter barnens intressen och de 

utmanas till att utvecklas och lära tillsammans. Och då är barnen delaktiga och har inflytande 

över hur den pedagogiska miljön är uppbyggd. 

Även förskollärares förhållningssätt påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förskolan. Förskollärarna i fokusgrupp 1 lyfte att vuxna i förskolan tar många beslut som rör 

barnen och att det är viktigt att som vuxen ha det åtanke. Åberg och Lenz Taguchi (2005, ss. 

36-44) beskriver att allt arbete med barn kräver diskussion och reflektion både mellan vuxna 

och mellan vuxna och barn. Förskollärare måste vara lyhörda för barns åsikter och tankar och 

sedan utforma och planera verksamheten efter det. Författarna beskriver det som att 

förskollärare bör tillåta sig att ibland vända upp och ner på vissa för dem självklara saker för 

att kunna ge barnen möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten. 

Fokusgruppssamtal- en möjlighet till utveckling 

Genom vår metod har förskollärarna fått möjlighet att diskutera relativt fritt kring barns 

inflytande och delaktighet i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna genom dessa 

diskussioner utvecklar sina sätt att se på barns inflytande och delaktighet i den egna 

verksamheten. 

Detta ser vi i diskussionen om begreppen inflytande och delaktighet i relation till 

förskolebarn. Där utvecklas förskollärarnas synsätt och förståelse genom samtalet. I 

fokusgrupp 1 kommer de fram till att det inte går att skilja på inflytande och delaktighet. I den 

andra fokusgruppen delger de varandra sina egna tolkningar av begreppen först. För att sedan 

komma fram till en gemensam tolkning där de skiljer på begreppen inflytande och 

delaktighet. 

Även i samtalet kring rutiner diskuterar förskollärarna sig fram till en slutsats. Förskollärarna 

i fokusgrupp 1 anser först att barn inte har möjlighet att påverka förskolans rutiner. Genom 

diskussion med varandra kommer de gemensamt fram till att barn har möjlighet att påverka 

framförallt i omsorgssituationer som mat och vila. 

Till skillnad från förskollärarna i fokusgrupp 1 menar förskollärarna i fokusgrupp 2 till en 

början att barn har möjlighet att påverka rutinsituationer i förskolan. De kommer i samtalet 

med varandra fram till att det inte är inflytande barn har i dessa situationer. De menar att det 

istället är olika val barn gör, val som är bestämda av vuxna och som barn inte kan påverka. 

Vi finner det intressant att de båda fokusgruppssamtalen skiljer sig i det avseendet att de 

kommer fram till motsatta slutsatser. Vi tolkar det som att förskollärarna i båda grupperna 

lägger stor vikt vid att barn ges möjlighet till inflytande och delaktighet i omsorgssituationer 

och rutiner. Förskollärarna i fokusgrupp 1 kommer till insikt att barn i deras verksamhet har 

möjlighet att påverka rutiner och omsorgssituationer, vilket är positivt då de kan arbeta vidare 

med detta ännu mer. I fokusgrupp 2 kommer förskollärarna fram till att barn i deras 
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verksamhet kanske inte har så stor möjlighet att påverka i dessa situationer, vilket vi också 

finner positivt. För då de kommit till den insikten kan de också börja förbättra och utveckla 

det arbetet. 

Förskollärarna i fokusgrupperna kommer genom diskussion med varandra fram till nya 

insikter och ny kunskap om sin verksamhet. Säljö (2000, ss. 18-100) menar att språket är det 

som binder ihop det yttre, kommunikation, med det inre, våra tankar. Han menar att vi genom 

kommunikation med andra utvecklar våra tankar gemensamt och individuellt. På detta sätt 

menar författaren att vi utbyter erfarenheter med varandra och för samman dessa med våra 

egna för att utveckla vårt sätt att tänka, resonera och handla. 

Didaktisk diskussion 

För att utveckla arbetet med barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet krävs 

det att förskollärare får ny kunskap om ämnet för att se sin verksamhet med nya ögon. Detta 

för att de ska våga släppa kontrollen på regler och rutiner. Och då låta barn ha ett mer reellt 

inflytande och vara mer delaktiga i beslut som rör dem själva och verksamheten. 

Förskollärare måste våga pröva att låta barn få påverka sin vardag för att barns tillvaro ska 

vara meningsfull för dem. Alla är egna individer vilket resulterar i att alla har olika intressen 

och vad som är meningsfullt för dem just nu. Detta innebär att alla barn inte tycker att samma 

aktivitet är rolig. Förskollärare måste se till att utgå ifrån vad varje individuellt barn vill och 

har intresse för. 

För att barn ska utveckla ett demokratiskt synsätt behöver de även lära sig att ta hänsyn till 

andra och respektera andras åsikter. Detta genom att lyssna och ta del av vad andra tycker och 

tänker, samt förstå att de inte alltid får bestämma. 

En aspekt som vi kommit fram till är att det är viktigt att förskollärare ges möjlighet att arbeta 

med alla åldrar i förskolan. Detta för att förskollärare ska få se barn och deras kompetenser i 

olika åldrar. För att på så sätt kunna arbeta med barns inflytande och delaktighet på ett för 

barnen meningsfullt sätt. 

Vår studie visar att miljöns uppbyggnad och hur den inbjuder barn till lek och aktivitet är 

avgörande för barns möjlighet till inflytande. Om barn själva kan ta fram ett spel, papper och 

penna eller något annat material eller leksak har de mer frihet i sina aktiviteter. I jämförelse 

med om de måste fråga en vuxen först, då begränsas deras möjlighet att fritt välja vad de vill 

göra. Det är därför viktigt att förskollärare har med miljöns utformning vid planeringen av 

verksamheten. Vi tror, liksom en av förskollärarna i fokusgrupp 2 beskriver, att det är viktigt 

att miljön i förskolan är föränderlig, att den ändras utefter barnen och deras intressen och 

intentioner. 

I början av vår studie fokuserade vi mycket på den enskilde individens möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Under arbetets gång och ju mer kunskap vi fick om ämnet, desto 

mer fokus lade vi på demokrati. Som innebär att varje individ respekteras utifrån en 
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gemenskap. Vilket ledde till att vi ser inflytande och delaktighet som två enskilda begrepp 

som dock är beroende av varandra i en gemensam verksamhet som förskolan. 

Fokusgruppssamtalen upplevdes mycket positivt av respondenterna. De var positiva och 

ansåg att det var bra att kunna få sitta ned tillsammans och få diskutera det aktuella ämnet, hur 

de kan lösa olika dilemman och delge varandra vad de tänker och tycker. De ansåg att de 

skulle behöva diskutera oftare tillsammans för att se nya möjligheter i sitt arbete med barns 

inflytande. Vi hoppas att diskussionerna kommer att fortgå även efter intervjuerna och bilda 

ringar på vattnet så att även arbetet med barns inflytande och delaktighet utvecklas vidare. 

Vi tror att det är viktigt med utvecklingsarbete på förskolor för att utveckla arbetet med barns 

inflytande och delaktighet. Detta för att förskollärare ska se nya möjligheter i arbetet med 

barns inflytande och delaktighet. Fortbildning är även mycket viktigt för förskollärare. 

Forskning sker ständigt inom ämnet, det är mycket viktigt att de som är verksamma i 

förskolan tar del av vad ny forskning presenterar. För att på så sätt kunna arbeta på bästa sätt 

med barns inflytande och delaktighet. 
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Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att fortsätta genomföra fokusgruppssamtal med deltagarna för att se 

om de utvecklas i sitt sätt att resonera och diskutera kring barns inflytande. Vi hade gärna 

utfört ett utvecklingsarbete för att se hur förskollärares arbete med barns inflytande påverkar 

barnen själva. Det hade även varit intressant att använda både fokusgruppssamtal och 

observation som metod. Detta för att se hur förskollärarna arbetar och förhåller sig till barns 

inflytande och delaktighet i praktiken. 
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarutbildningen på högskolan i 

Borås. Under våren 2014 kommer vi göra vårt examensarbete. Syftet med studien är att 

undersöka hur förskollärare kan arbeta med barns inflytande i förskolan.  

För att undersöka detta kommer vi genomföra fokusgruppssamtal med er. Den här 

intervjuformen skiljer sig från traditionella intervjuer på så vis att det är ni som ska föra ett 

samtal med varandra, inte med mig som moderator. Jag har några frågor som ni får diskutera 

kring. Ni själva för diskussionen. Om den inte håller kvar vid ämnet, om ni inte kommer på 

mer att säga eller om alla inte kommer till tals- så griper jag in. Vi är intresserade av era 

erfarenheter och upplevelser, inte enbart era inställningar.  

Vi är väldigt tacksamma för ert deltagande, det är av stor vikt för vår undersökning.  

Vi kommer under hela undersökningen att utgå från Vetenskapsrådets God forskningssed, 

vilket innebär att: 

● Ni frivilligt deltar i studien och har rätt att när som helst avbryta er medverkan. 

● Era namn kommer fingeras, det kommer inte gå att urskilja vem som sagt vad i 

materialet. 

● All insamlad data behandlas konfidentiellt, ingen utomstående har tillgång till 

materialet. 

● När vi är färdiga med studien kommer all insamlad data att förstöras.  

Tänk på att det under samtalet inte finns några rätt eller fel, det som är betydelsefullt för vår 

undersökning är era diskussioner om barns inflytande i förskolan.  

Frågor att fundera på inför samtalet, anteckna gärna. 

Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

När ges barn möjlighet till inflytande i förskolan? 

När ges barn inte möjlighet till inflytande i förskolan? 

Önskar ni ytterligare information om studien eller har frågor, kontakta oss via telefon eller e-

post: 

Pernilla Johansson  Johanna Engman 

Mobil: 070-xxxxxxx  Mobil: 073-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@student.hb.se E-post: xxxxxxx@student.hb.se 

Tack på förhand!   

Pernilla och Johanna 


