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I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Barn 

ska utveckla sina kunskaper om demokratiska värden. Syftet med studien är att bidra med 

kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka detta 

ur förskollärares perspektiv, hur de uppfattar sitt ansvar och hur de i sin tur uppfattar att de 

skapar möjligheter för barn, utifrån läroplanens riktlinjer.
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• Vilka uppfattningar har förskollärare kring sitt ansvar för barns delaktighet och inflytande? 

• Hur uppfattar förskollärare att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande? 

Studien grundar sig i en kvalitativ metod, datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

semistrukturerande intervjuer. Vi valde att intervjua sex förskollärare om deras uppfattningar 

kring ansvaret för barns delaktighet och inflytande. I studien används det sociokulturella 

perspektivet som teoretiskt analysverktyg. Resultatet visar att förskollärare uppfattar att deras 

ansvar är att lyssna på barn utifrån ett barns perspektiv. Resultatet visar även att förskollärare 

uppfattar att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande genom demokratiska 

lärprocesser. 
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1. INLEDNING 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är det förskollärares ansvar att skapa 

möjligheter för barn till delaktighet och inflytande. Det är barns intresse som bör vara 

prioriterat för utformningen samt innehållet i verksamheten. Förskollärare ska sträva efter att 

ge varje barn möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar för att få påverka sin tillvaro i 

förskolans vardag. I läroplanen beskrivs det att barn ska få vara delaktiga och ha inflytande 

men i Artikel 12 i Barnkonventionen (UNICEF, 1989) konstateras det att barn har rätt till 

inflytande när det kommer till frågor som påverkar honom eller henne. Detta har väckt vårt 

intresse att studera hur förskollärare i förskolan tolkar sitt uppdrag att arbeta med barns 

delaktighet och inflytande. 

Utifrån erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi beaktat att möjligheter för 

barns intresse inte har tagits i akt i vardagliga sammanhang utan förskollärare har valt att ta 

egna beslut. Detta kan ha en påverkan på barns spontana delaktighet och inflytande i 

verksamhetens innehåll. Arnér (2006) påstår att förskollärare har förutbestämda rutiner som 

de förhåller sig till och detta medför att barn inte får utrymme till inflytande i det spontana 

arbetet. Enligt författaren kan det skapa en oordning hos förskollärare när barns intiativ 

påverkar de vardagliga rutinerna. Johannesen och Sandvik (2009) beskriver att delaktighet 

och inflytande inte handlar om att bestämma utan att få vara en del av en gemenskap där 

åsikter ska inkluderas och respekteras. Förskolan ska enligt läroplanen vila på demokratisk 

grund och därför ska förskollärare ansvara för att skapa möjligheter för barn i tidig ålder att 

uppleva betydelsen av sitt eget inflytande i ett större sammanhang (Skolverket, 2016). Detta 

innebär att de får praktisera sin förmåga att uttrycka sig och respektera andras åsikter samt få 

en förståelse för mänskliga rättigheter i det demokratiska samhället (Sounoglou & 

Michalopoulou, 2017). 

Vår förhoppning är att föreliggande studie ska bidra med kunskap om förskollärares 

uppfattningar om sitt ansvar kring barns delaktighet och inflytande samt hur de uppfattar att 

de skapar möjligheter för detta.  Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, vilket 

stödjer läran om att lära i ett samspel tillsammans med hjälp av olika teoretiska begrepp, 

kultur, proximala utvecklingszonen samt mediering. Fokus i studien är att skapa förståelse för 

olika uppfattningar kring förskollärares ansvar.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Begrepp

I detta avsnitt förklarar vi begrepp som är återkommande i studien för att få en förståelse för 

syftets innehåll. Vi har valt att belysa fyra begrepp eftersom de har en pedagogisk 

utgångspunkt i förskolans verksamhet som rör barns delaktighet och inflytande. Enligt 

förskolans läroplan ska barn ha rätt till att få vara delaktiga och få inflytande i förskolans 

verksamhet genom demokratiska lärprocesser (Skolverket, 2016). 

2.1.1 Delaktighet

Delaktighet är ett begrepp som kontinuerligt nämns i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016). Skolverket (2016) beskriver att förskolan ska sträva efter att varje barn ska känna sig 

delaktig i sin vardag på förskolan. I förskolans verksamhet innebär delaktighet att barn är 

aktiva i något som händer (Emilson, 2008). Westlund (2011) beskriver situationer kring barns 

delaktighet i förskolan, exempelvis kan det vara genom att barn får duka eller utföra någon 

slags planerad aktivitet. Författaren menar att delaktighet handlar om gemenskap där varje 

barn ska känna vikten av att bli sedd och lyssnad på samt utveckla förmågan att lyssna på 

andra. 

2.1.2 Inflytande 

I ett kapitel i läroplanen, Barns inflytande, beskrivs det bland annat att förskollärare ska sträva 

efter att planeringen av verksamheten ska utgå från barns intresse (Skolverket, 2016). Arnér 

(2006) menar att om barn ska få inflytande är det pedagogens ansvar att möjliggöra 

situationer där barn kan påverka sin vardag i förskolan. Johannesen och Sandvik (2009) 

beskriver att möjlighet ges till barn i verksamheten när förskollärare vågar lyssna in det barn 

förmedlar genom olika uttryckssätt, det handlar om något mer än att enbart bestämma. 

Författarna knyter an begreppet gemenskap och att barn inte bara ska få den enskilda rätten att 

ta beslut då förskolan bygger på att barn och vuxna möts och tillsammans skapar en 

verksamhet. 

2.1.3 Demokrati 

Demokrati är ett begrepp som återkommer i förskolans läroplan. Förskolan ska lägga grunden 

för demokratiska lärprocesser (Skolverket, 2016). Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver 

att demokratiska processer handlar om att barn och vuxna på förskolan i samspel med 

varandra respekterar de åsikter och idéer som kommer till tals. Förskollärare har i uppdrag att 

skapa möjligheter för barn att få uttrycka sig och författarna beskriver detta som ett 

demokratiskt förhållningssätt. Johannesen och Sandvik (2009) menar att demokrati handlar 
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om att få sin röst hörd i sociala sammanhang. Demokrati är ett begrepp i förskolan som är 

relaterat till barns delaktighet och inflytande och som innebär att barn och vuxna får möjlighet 

tillsammans ta gemensamma beslut (Johannesen & Sandvik, 2009). 

2.1.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Westlund (2011) menar att pedagoger kan se situationer ur två olika perspektiv. Det ena 

perspektivet handlar om när påverkan på barns möjligheter till delaktighet och inflytande sker 

genom en indirekt form. Detta bidrar till att pedagogen utgår från ett synsätt utifrån egna 

uppfattningar om vad barn intresserar sig för. Det andra handlar om en form som sker direkt, 

vilket innebär att barn är delaktiga och får inflytande utifrån sina egna initiativ och inga 

uppfattningar från pedagoger styr möjligheten till detta (Westlund, 2011).   

Arnér (2006) beskriver ytterligare det Westlund (2011) menar genom beskrivning av 

definitionerna av barnperspektiv och barns perspektiv.  När det gäller barnperspektiv utgår det 

från den vuxnes uppfattningar av barn, vilket Westlund förklarade som indirekt. Barns 

perspektiv handlar istället om barns egna uppfattningar av sin tillvaro (Arnér, 2006), enligt 

Westlund (2011) handlar det om ett direkt inflytande för barn. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) menar att dessa två perspektiv påverkar vilka möjligheter barn får i praktiken 

kring delaktighet och inflytande. 

2.2 Styrdokument 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska varje barn lära sig de demokratiska 

värderingar som samhället bygger på. Förskolans uppdrag innebär att skapa förutsättningar 

för barns livslånga lärande vilket medför att förskollärare har ett ansvar att ta tillvara barns 

intresse för att gemensamt forma verksamheten. I läroplanen finns det ett specifikt kapitel 

som lyder, Barns inflytande, i detta kapitel lyfts olika strävansmål som har fokus på hur barn i 

förskolan ska få möjlighet till inflytande och lära om demokratiska processer. Ett av målen i 

kapitlet beskriver förskollärares ansvar, ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett 

reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. ” (Skolverket, 2016, s. 12.).  

Skolinspektionen (2012) tar upp i sin kvalitetsgranskningsrapport om förskollärares ansvar 

kring barns delaktighet och inflytande och hur pedagogers synsätt uppfattas i praktiken. 

Rapporten handlar om hur läroplansmålen finns i grunden till att utveckla förskolans 

verksamhet, däremot synliggörs det en osäkerhet enligt Skolinspektionen kring en del 

riktlinjer i läroplanen. Ett begrepp som lyfts upp som inte diskuteras i arbetslaget är reellt och 

vad det har för innebörd och konsekvenser. Frågor som uppkommer är hur förskollärare ser på 



4

sitt uppdrag kring delaktighet och inflytande och vad betyder reellt i relation till 

verksamhetens innehåll och arbetssätt för barn (Skolinspektionen, 2012). 

Enligt Barnkonventionen (UNICEF, 1989) har varje barn rätt att bli hörd och uttrycka sig fritt 

genom olika uttrycksformer. En vuxen har en rättighet att alltid ta beslut utifrån barnets bästa 

och att barn ska få rätt till yttrandefrihet i frågor som rör honom eller henne. 

Barnkonventionen är framskriven av FN:s generalförsamling. Syftet med konventionen är att 

barn, oavsett var de befinner sig i världen, ska de få komma till tals och behandlas med 

respekt samt att barns behov och rättigheter ska vara i fokus. I enlighet med 

Barnkonventionen anför även Skollagen (SFS: 2010:800) att förskolan ska utformas utifrån 

alla barns behov och bidra till att omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet. 

Styrdokumenten utgår från barns bästa, där Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) och Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att barns behov 

kommer i första hand och att barn har rätt till att forma sin vardag genom att vara delaktiga i 

frågor som berör dem.

2.3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.3.1 Förskollärares förhållningssätt

Öhman (2016) lyfter fram att  förhållningssätt  inte är något som vi har, det är snarare ” något 

vi ”gör”.” (s. 20). Författaren menar att förhållningssätt handlar om att göra medvetna val 

kring förskollärares uppdrag. Pedagoger behöver få förståelse för sin egen medvetenhet kring 

det pedagogiska arbetet och vad det kan ha för betydelse för yrkesutövandet. Westlund (2011) 

har i sin studie undersökt hur begreppen demokrati samt barns inflytande praktiseras i 

verksamheten. Undersökningen motiveras av författaren som beskriver att begreppen anses 

vara komplexa , vilket var skälet till att arbetssätten på två förskoleavdelningar undersöktes. I 

Westlunds resultat framkommer det att pedagoger bör vara medvetna om hur de gör och att 

det ska finnas en tanke bakom pedagogers arbetssätt. Vidare beskriver författaren att 

pedagoger behöver ha ett reflekterande synsätt kring situationer i verksamheten för att 

synliggöra sitt förhållningssätt genom att sätta ord på det de gör. Öhman (2016) konstaterar att 

reflektion är ett sätt för den vuxne att närma sig situationen genom att lära sig om sig själv i 

sin profession. Detta medför att pedagogen får en utvecklad förståelse för sina handlingar. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) påpekar att förhållningssätt kring barns delaktighet 

och inflytande handlar om att pedagogen är villig att ta tillvara på barns intresse genom att 

lyssna på vad barn har att säga. Det vill säga att förskollärare kommer närmare barns 

perspektiv och vill vara tillsammans med barn för att fånga upp barns agerande i olika 
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situationer. Pedagogisk medvetenheten handlar enligt Öhman (2016) om det som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver kring hur pedagoger tar tillvara och förhåller sig 

till barns inflytande.  Halldén (2003) menar att det förhållningssätt läraren har kan påverka 

hur mycket initiativ ett barn kan få i verksamheten. Detta kan bero på vilken barnsyn läraren 

uppfattar situationer ur, antigen ett barnperspektiv eller barns perspektiv. Lenz Taguchi 

(2000) betonar vikten av pedagogens förhållningssätt och hur möjligheten för barn skapas 

utifrån vilket sätt pedagoger väljer att uttrycka sig. Författaren beskriver betydelsen av att 

uppmuntra barn till att undersöka fenomen på egen hand för att upptäcka olika perspektiv. I 

en sådan situation låter pedagoger barn skapa sin egen kunskap. Lenz Taguchi menar att det 

handlar om hur pedagogen förhåller sig till barn. Pedagogens uppfattning och kunskap om hur 

barn lär sig och utvecklas kan skapa det förhållningssätt de har gentemot barn. Det här bidrar 

till vilka möjligheter som ges för barn, vilket även Halldén beskriver kring barns möjlighet till 

initiativ i verksamheten.  

 Lyssnandets betydelse för delaktighet och inflytande 

Pramling Samuelsson och Williams (2015) beskriver språk, samspel och kommunikation som 

tre faktorer som bidrar till barns möjlighet att lära i verksamheten. Detta genom att 

förskollärare utmanar barn att uttrycka sig och lyfter deras uppfattningar i olika situationer 

vilket bidrar till en möjlighet att finna olika idéer och uttrycksätt barn bär på i en barngrupp. 

Utgångspunkten i detta är att förskollärare finner betydelsen i att lyssna på barn genom att 

vara uppmärksam på vad barnen säger genom uttrycksätt och i samspel med varandra, barn 

emellan men även pedagoger och barn (Pramling Samuelsson & Williams, 2015).  Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) beskriver att barn och pedagoger befinner sig i ett givande och tagande i 

förskolans verksamhet. Författaren beskriver med utgångspunkt i detta ett projekt om kråkor 

där barns initiativ har varit ledande. Ett projekt i förskolans kontext har flera infallsvinklar, 

där barn har möjlighet att fördjupa sig i sina intresse som exempelvis kan vara att pröva nya 

material teckna och undersöka. Författaren menar att det handlar om att pedagoger vågar 

lyssna och ta in det barn förmedlar, för att sedan i samspel ta del av varandras olikheter och se 

det som en tillgång, att vi alla är olika. Barn kan i samspel med varandra lära sig genom att 

lyssna och se hur ett annat barn gör i ett sammanhang. Det ger barnen möjlighet att använda 

sig av varandras kunskaper. Författarna beskriver en situation där pedagogernas handlingar 

bidrog till att en barngrupp blev nyfikna på varandras idéer och gärningar. Projektet 

resulterade till att vuxna tillsammans med barn skapade ett förhållningssätt där alla goda 

handlingar uppmuntras (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
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Ekelund (2011) menar  att det är av vikt  att lyssna och uppmärksamma vad barn säger till 

varandra och att sättet på vilket de samspelar bidrar till en utvecklad verksamhet, där barns 

delaktighet och inflytande beaktats. Pedagoger har reflekterat över sin uppfattning om att de 

alltid vet bäst, och istället ger de barn möjlighet att uttrycka sig om frågor som rör dem. ”Om 

jag ska känna mig delaktig vill jag att någon lyssnar till och respekterar mina tankar. Det 

innebär givetvis att jag själv också måste lyssna till och respektera andras tankar” (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005, s. 66).  Det författarna beskriver är att i en demokratisk förskola är det 

väsentligt att pedagoger lyssnar på barns tankar och idéer, för att som medmänniskor 

tillsammans skapa en verksamhet där allas uppfattningar har betydelse. 

2.3.2 Förskollärares  ansvar  

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll.” (Skolverket, 2016, s. 12). Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 

redogör för att förskollärares ansvar inte går att undvika eftersom i förskolans läroplan finns 

det tydliga direktiv för strävansmålen som bör uppnås. Detta innebär att de behöver skapa 

möjligheter för barn att utveckla sitt lärande. Förskolans verksamhet syftar till att ge barn 

början på ett livslångt lärande (Skolverket, 2016). I sin studie beskriver Bae (2009) om barns 

deltagande i det demokratiska samhället utifrån FN:s barnkonvention. Författarens resultat 

visar att vuxnas perspektiv på barns rättigheter i samhället förändras när de är medvetna om 

vilka konsekvenser olika synsätt kring rättigheterna kan ge. Detta innebär enligt Bae att det 

som sägs i offentliga handlingar inte är en garanti för att det utförs i verksamheten. Det är 

förskollärares ansvar att möjliggöra att barn får utrymme för att yttra sig. Sheridan et al. 

(2015) uppmärksammar att en avgörande faktor för förskolans kvalité är förskollärares 

kompetens för barns förändrande kunnande. Författarna menar även att ”förskollärarens 

ansvar sträcker sig med andra ord över många och komplexa målområden som förutsätter 

social kompetens, omsorgskompetens, ämneskunnande, pedagogiskt kunnande och 

förskoledidaktiskt kunnande.” (Sheridan et al., 2015, s. 101). 

Enligt Lundström (2016) är förskollärares ansvar att ta tillvara barns intresse genom att lyssna 

till det barn har att dela med sig för att lyfta fram barns perspektiv. Författaren menar att en 

konsekvens av att förskollärare förhåller sig till sitt ansvar är att barn engagerar sig mer i det 

gemensamma när deras perspektiv tas på allvar av den vuxne. Johannesen och Sandvik (2009) 

betonar att förskollärare inte alltid behöver veta varför barn agerar som de gör. Det är viktigt 

att låta barn ta ett eget ansvar. Förskollärare bör släppa taget, men inte ansvaret, över barns 

möjligheter till inflytande. Det är enligt författarna på detta vis som även Lundström (2016) 

lyfter fram att barns perspektiv synliggörs.  Eriksson (2014) resonerar däremot att det är den 
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vuxna som har det övergripande ansvaret över verksamheten. Detta på grund av 

vuxenperspektivet som innebär att vuxna bär på en medvetenhet om att det är en utmaning att 

helheten i förskolan ska bestämmas av barn. 

 Trygghet och tillit 

Sheridan et. al (2015) redogör för att förskollärare har ett ansvar att ge barn en trygg omsorg 

som bidrar till en helhet i barns lärande. Omsorg i förskolans praktik innebär att förskollärare 

bekräftar, lyssnar samt förmedlar tillit gentemot barn.  Tilliten handlar om att barn ska lita på 

förskollärares intentioner samtidigt som förskollärare ska bekräfta barnet genom att visa att 

barns förmågor tas på allvar. Förskollärares ansvar är att bygga upp en trygghet för att barn 

ska känna en egen tillit i gruppen, vilket bidrar till att de kan bli delaktiga. När barn har 

utvecklat en egen tillit till sig och gruppen vågar de uttrycka sina tankar och åsikter till 

kamrater och förskollärare. Detta gör att barn känner att de befinner sig i ett öppet klimat där 

åsikter och tankar respekteras i ett större sammanhang (Sheridan et al., 2015)  

Edlund (2016) uppmärksammar även att trygghet och tillit skapas beroende på förskollärares 

arbetssätt med barn. Det handlar om att de har en flexibilitet kring sitt arbetssätt, så att barn 

kan påverka utifrån intresse utan att förskollärare upplever ett besvär kring sin planerade 

aktivitet. När en möjlighet för delaktighet och inflytande ges till barn bidrar det till att de 

känner sig sedda och lyssnade på, vilket bidrar till att det skapas en tillit till varandra. 

Ericsson (2014) lyfter även att en förskollärare behöver vara tillåtande för att barn ska få 

inflytande och skapa tillit till gruppen. Detta genom att förskollärares agerande i 

verksamheten ska framhävas på ett tryggt och tydligt vis gentemot barn. 

2.3.3 Delaktighet och inflytande i praktiken

Westlund (2010) argumenterar för att det finns olika strategier för hur förskollärare involverar 

barn i praktiken. Det gäller att som förskollärare intressera sig för barns intresse, idéer och 

initiativ. Förskollärare gör detta genom att samtala med barn och fråga vad de tycker och 

diskutera det som framkommer. Författaren menar att det är en komplex diskussionsfråga vad 

delaktighet och inflytande innebär i förskolans kontext. Det innebär att förskollärare bör 

erbjuda barn delaktighet och inflytande i varierande situationer. Detta handlar om mer än att 

exempelvis välja vilken frukt de vill äta. 

”Delaktighet och inflytande för förskolebarn är en demokratisk rättighet samtidigt som det är 

en pedagogisk utgångspunkt.” (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015, s. 114). Enligt 

författarna betyder detta att barn ska erbjudas inflytande genom att förskollärare möjliggör för 
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barn att påverka sin vardag utifrån intresse. Förskollärare bör förhålla sig till detta som en del 

av uppdraget i verksamheten. Demokrati kan handla om en förhandling barn emellan, men 

även vuxna, där åsikter ska respekteras och kunskap om olika perspektiv skapas (Engdahl & 

Ärlemalm- Hagsér, 2015).  Moss (2007) menar att barn och vuxna är en del av det 

demokratiska samhället där beslut kan påverka den enskilda individen samt tillhörigheten i en 

grupp. Detta menar författaren medför att mångfald skapas eftersom vuxna och barn delar 

med sig av en variation av kunskaper som tillsammans kan bidra till ett nytt tänkande kring ett 

sammanhang (Moss, 2007). Sounoglou och Michalopoulou (2017) poängterar att barn 

behöver uppleva betydelsen av sitt eget inflytande i större sammanhang som exempelvis i en 

barngrupp. I tidig ålder innebär det att barn får praktisera att uttrycka sig och respektera 

andras åsikter samt få en förståelse för sina mänskliga rättigheter i samhället.  Detta är en 

studie Sounoglou och Michalopoulou genomfört för att synliggöra barns förståelse för sina 

demokratiska rättigheter utifrån pedagogiska sammanhang. I studiens resultat framkommer 

det att barn har en viss förståelse för sitt deltagande utifrån begreppen mänskliga rättigheter 

och medborgarskap samt att de upplever att deras deltagande kan påverka skolans kontexter. 

Eriksson (2014) lyfter fram olika exempel på hinder när det gäller barns delaktighet och 

inflytande i förskolan.  Förskollärares förhållningssätt samt verksamhetens organisation kan 

vara faktorer som utgör hinder för barns deltagande.  Hindret som kan orsakas av 

förskollärares förhållningssätt är utifrån vilket perspektiv förskollärare ser på barns 

delaktighet i verksamheten. Ett perspektiv författaren beskriver är vuxenperspektivet. Det 

innebär att vuxna är medvetna om sitt ansvar och sin roll kring att involvera barn, dock blir 

det en utmaning att överlämna sin ledarroll för att ge utrymme till barn att styra. Arnér (2006) 

beskriver utifrån sin forskning att förskollärare kan uppleva en stress eller en oordning när 

barn får inflytande i den styrda tiden i verksamheten. Förskollärare befinner sig i 

förutbestämda rutiner som kan störas om barn får initiativ i vardagen. Ett ytterligare hinder 

som Eriksson (2014) redogör är förskolans rutiner som kan bidra till att vardagen i 

verksamheten är styrd och något som barn behöver anpassa sig till. Detta innebär enligt 

författaren att barn kan bli avbrutna i sammanhang som är mindre styrda exempelvis i lek på 

grund av förskolans bestämda rutiner som måltider, vila eller utevistelser. Verksamhetens 

organisation kan utgöra hinder på fler sätt och ett annat hinder Eriksson redogör för är 

barngruppens storlek. Barngruppens storlek påverkar arbetslagets förutsättningar att utveckla 

barns möjlighet för att påverka. Tidsbrist är en faktor som innebär att förskollärare upplever 

svårighet att ge utrymme för barn att påverka när barngruppen är stor eller arbetslaget är litet. 

Ekelund (2011) betonar att det är väsentligt att reflektera kring sitt uppdrag som förskollärare. 

Det bidrar till att förskollärare bör ha tillit till barns intentioner och följa deras intresse genom 
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att lyssna och vara en tillåtande pedagog. Författaren menar att det finns tillfällen i 

verksamheten då förskollärare vill säga ja men istället säger nej till barns förslag trots att det 

praktiskt är genomförbart. Ekelund menar att pedagoger får en djupare relation till barn om de 

väljer att involvera barnen i planeringen, relationen bygger på barns intresse och samspel 

tillsammans.

2.4 Sociokulturella perspektivet

Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Empirin utgår från förskollärares 

uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Säljö (2011) beskriver att 

perspektivet grundar sig på Vygotskijs teori om hur människor lär sig av varandra i olika 

sociala sammanhang. Kultur är ett begrepp i teorin som betyder att människor i samspel med 

varandra delar med sig av sociala och kulturella erfarenheter. Detta bidrar till att människan 

formas till en person som tänker, känner och kommunicerar vilket resulterar till att individer 

tar sig an förståelsen för skillnader mellan varandra. Bråten och Thurman-Moe (1998) 

beskriver att det som utmärks i det sociokulturella perspektivet är att den enskilda individen 

utvecklas i samspel med andra, genom delade erfarenheter och att fokus i teorin inte är på den 

enskilda människan. Vygotskij hävdar att socialiseringen sker genom en process i ett 

kollektivt sammanhang vilket bidrar till en individuell utveckling. Gemenskap som skapas i 

denna process utgör grunden för utvecklingen hos människan, i detta fall barnet (Bråten & 

Thurman-Moe, 1998). 

Ett välkänt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen, som 

är översatt från engelskan ”zone of proximal development”.  Barn befinner sig i olika zoner i 

sin utveckling, Vygotskij menar att de finns tre olika utvecklingszoner. Det första är vad ett 

barn klarar av att utföra individuellt och det andra handlar om vad barn klarar av att lära sig 

genom att få stöd från en mer kompetent individ. Slutligen den tredje zonen handlar om det 

barn inte klarar av oavsett stöd från en annan individ på grund av att steget till den färdiga 

kunskapen är för stor. Detta innebär att den proximala utvecklingszonen definieras som en 

zon där barns individuella kunskap inte räcker till, utan kunskapen kan klaras av när barnet får 

stöttning och vägledning. Vygotskij menar att barnet är beroende av en mer kompetent kamrat 

eller vuxen för att komma vidare i sin utveckling (Säljö, 2015).    

Säljö (2015) beskriver begreppet mediering i det sociokulturella perspektivet, vilket betyder 

att människor använder sig av olika artefakter för att förstå omvärlden. Artefakter kan 

beskrivas som olika redskap och dessa kan vara materiella eller icke materiella, det vill säga 

fysiska redskap eller symboler. En artefakt författaren beskriver är språket som är uppbyggd 
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av olika tecken och symboler som gemensamt bildar ett redskap för kommunikation. Språket 

omfattar inte bara det verbala utan även olika uttryckssätt individen använder sig av för att 

kommunicera med hjälp av artefakter, som tecken, symboler och bilder. Säljö (2015) hävdar 

att människan tar stöd i olika artefakter för att mediera omvärlden och att detta är något som 

sker i interaktion mellan människor eller ting.  Strandberg (2006) menar att sociokulturella 

perspektivet blir synligt i praktiken när exempelvis barn, elever och vuxna samspelar och blir 

delaktiga i verksamheten de befinner sig i. Författaren beskriver att det är en utmaning att 

skapa relationer på avstånd, för att ett lärande ska utvecklas kräver det att barn är delaktiga 

och känner sig involverade i praktiken. Det är förskollärares ansvar att bli medvetna om denna 

påverkan kring hur samspel skapar möjligheter till utveckling. 

2.5 Sammanfattning

I litteraturen och i den tidigare forskningen om barns delaktighet och inflytande i praktiken 

synliggörs det att förskollärares förhållningsätt påverkar barns initiativtagande i 

verksamheten.  Det handlar om att förskollärare bör ta tillvara på barns intresse genom att 

lyssna på vad barn har att säga och på så sätt närmar sig förskolläraren barns perspektiv 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2003).  Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att genom 

samspel utvecklas en förståelse för olikheter i barngruppen. Enligt Säljö (2015) är samspel 

viktigt i det sociokulturella perspektivet på grund av att individer utvecklar sina kunskaper i 

sociala sammanhang. Författaren menar att utveckling i sociala sammanhang bidrar till att 

människan formas till en person som tänker, känner och kommunicerar, vilket resulterar till 

att individer tar sig an förståelsen för skillnader mellan varandra.  Sounoglou och 

Michalopoulou (2017) poängterar i sin studie ett samhällsperspektiv på barns deltagande i 

skolan och att barn bör i tidig ålder praktisera att uttrycka sig och respektera andras åsikter 

samt få förståelse för sina mänskliga rättigheter i det demokratiska samhället. Enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan vila på en demokratisk grund där 

barn ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om demokratiska värderingar samhället bygger 

på och vad dessa innebär för den enskilda individen.  Detta innebär att förskollärare har ett 

ansvar enligt läroplanen att synliggöra barns åsikter samt dess olikheter genom att göra de 

delaktiga och skapa möjligheter för barn att få inflytande på verksamhetens innehåll. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Barn 

ska utveckla sina kunskaper om demokratiska värden. Syftet med studien är att bidra med 

kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka detta 

ur förskollärares perspektiv, hur de uppfattar sitt ansvar samt hur de i sin tur uppfattar att de 

skapar möjligheter för barn, utifrån läroplanens riktlinjer.

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 Vilka uppfattningar har förskollärare kring sitt ansvar för barns delaktighet och 

inflytande? 

 Hur uppfattar förskollärare att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande? 
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4. METOD

I metodkapitlet finner ni studiens tillvägagångssätt. Det inleds med vilken slags studie vi har 

gjort, vilket urval, hur vi har gått till väga angående intervjuer och databearbetning. Sedan 

avslutas kapitlet med tillförlitligheten och etiska aspekter i studien. 

4.1 Val av metod

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod där syftet är att få en djupare förståelse för 

den levda praktiken. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att samtal är en form för att 

interagera och bidra till synvinklar ur olika erfarenheter, detta är ett sätt att lära känna en 

annan människa på. Författarna menar att när människor interagerar med varandra skapas det 

ny kunskap. En kvalitativ metod är relevant i vår studie eftersom vi intresserar oss för 

förskollärares uppfattningar. Metoden som används inom den kvalitativa studien är 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi förhåller oss till en intervjuguide (se bilaga 

4) där förskollärare som medverkar i studien får likadana frågor men där dessa inte ställs 

utifrån en bestämd ordning. I en semistrukturerad intervju väljer intervjuaren frågor utifrån 

syftet, men däremot har respondenten möjligheten till att uttala sig fritt om sina uppfattningar 

kring de ställda frågorna (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 

Studiens empiri grundar sig på sex förskollärares uppfattningar kring barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten. Vi intresserade oss för  förskollärares uppfattningar kring sitt 

ansvar oberoende ålder, erfarenhet eller inriktning på förskolor. Det enda kriteriet vi 

efterfrågade var att respondenten har en förskollärarutbildning. 

Vi valde metoden sannolikhetsurval, detta innebär enligt Bryman (2011) att på ett 

slumpmässigt vis välja ut verksamheterna. För att förtydliga sannolikhetsurval innebär det att 

alla förskolor i den kommun vi valt får samma möjlighet till att få vara med i studiens urval. 

Studien grundar sig inte på att jämföra förskolors arbetssätt. Det vi istället vill uppnå är den 

enskilda förskollärares uppfattningar kring ansvaret som baseras på deras arbete i förskolan. 

Vi valde att intervjua sex förskollärare från sex olika förskolor. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) beskriver att ett arbetslag växer i reflektioner och i samspel tillsammans och 

med barngruppen, detta gör att deras uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande kan 

likna varandras. Det författarna förklarar är att förhållningssätt skapas i samspel, vilket 

motiverar vårt beslut kring urvalet och att vi valde förskollärare från olika förskolor. I urvalet 

bestämde vi oss för att utesluta de förskolor vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning på. 

Urvalet genomfördes genom en lottning där alla förskolor i kommunen, förutom de uteslutna 
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var med. Förskolorna blev numrerade i bokstavsordning i ett Word dokument, som vi därefter 

skrev på lappar och drog lott om. Vi drog därefter sex förskolor och sedan ytterligare fyra till 

för att ha som reserv. 

4.3 Genomförande

Förskolorna som blev utvalda kontaktade vi genom e-post till förskolechefen (se bilaga 1). 

Förskolechefen fick ett uppdrag av oss, att vidarebefordra ett informationsbrev (se bilaga 2) 

till sina anställda förskollärare. En del förskolor visade inget intresse för vår studie och på 

grund av det valde vi att höra av oss till två av våra reservförskolor för att få in de antal 

intervjuer studien behöver för att nå en mättnad. Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

(2011) innebär mättnad när nytt material för studien inte längre bidrar med något nytt till 

frågeställningarna. De förskollärare som var intresserade av att delta kom vi överens på 

telefon angående dag och tid för intervjun och vi informerade ytterligare en gång att intervjun 

önskas spelas in för det fortsatta arbetet. Intervjuerna varierade i tid emellan 20 till 35 

minuter.

Respektive förskollärare fick innan intervjun läsa och skriva under en samtyckesblankett (se 

bilaga 3). Syftet med detta är att skapa en trygg start på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna tog plats på respektive förskola och förskolläraren valde plats för intervjun. 

Bryman (2011) lyfter upp vikten av att respondenten självmant bör välja plats för intervjun 

för det ska bidra till en ro och för att undvika andra störningsmoment. 

Inför varje intervju beslöt vi vem av oss som fick rollen som intervjuare eller sekreterare. 

Detta innebar att en fick den ledande rollen och var aktiv och den andra passiv i bakgrunden. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver två metoder vid insamlingen av empiri. Den första 

metoden är ljudupptagning, vilket ger intervjuaren en aktiv roll i intervjun. Ljudupptagning 

underlättar enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att det är något forskaren kan återkomna 

till och lyssna vid flera tillfällen på. Bryman (2011) beskriver att en annan fördel med 

ljudupptagning är att intervjuaren inte har lika stort tolkningsutrymme eller anföra annat till 

svaren då svaren finns registrerade ordagrant. Den andra metoden Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter fram är fördelar med att föra anteckningar, för att få med gester och 

kroppsuttryck som ljudupptagningen inte ger. Vi valde att använda oss av båda metoderna för 

att på så vis skapa en bredare förståelse av empirin dock valde vi att inte anteckna gester och 

kroppsuttryck, då vi upplevde att det inte var relevant för studien. Däremot antecknade vi 

mönster samt beskrivningar av förskollärares uppfattningar som vi fann intresseväckande. 
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4.4 Databearbetning och analys

Empirin grundar sig på förskollärares uppfattningar och vi har valt metoden tematisk analys 

till databearbetningen. Första steget i analysen var att transkribera. Bryman (2011) beskriver 

att transkribering underlättar arbetet att utföra en analys av vad respondenten har sagt i 

intervjun. Transkribering innebär att ljudupptagningarna av empirin skrivs ner ordagrant. I 

studien kan forskaren med hjälp av detta bearbeta empirin på ett djupare sätt. Bryman (2011) 

beskriver att tematisk analys inte har tydliga tillvägagångssätt, i jämförelse med andra 

analysmetoder. Författaren beskriver att syftet med tematisk analys är att fokusera på vad som 

sägs av respondenten, i detta fall förskollärare, och inte hur det sägs. Författaren beskriver 

tematisk analys som en aktivitet, där forskare får i uppgift att finna teman och återkommande 

mönster i det transkriberande materialet. Teman bildas genom kodningar som görs av olika 

kategorier av den insamlande empirin utifrån studiens syfte. I studien bearbetades materialet 

genom att analysera empirin utifrån en frågeställning åt gången. De teman vi fann var att 

lyssna, barns perspektiv och demokratiska lärprocesser. Vi valde att namnge förskollärare vid 

citering i alfabetiskordning A till F. 

Detta gjorde att vi till sist analyserade resultatet med stöd från teoretisk utgångspunkt. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att genom att undersöka empirin utifrån 

teoretiskt perspektiv får forskaren en ytterligare förståelse för fenomenet. De valda teman 

analyserade vi därefter med inspiration från det sociokulturella perspektivet. Teorin utgår från 

att individen utvecklas och lär sig i samspel med andra i sociala sammanhang (Säljö, 2011). 

Vi utgick från att analysera förskollärares uppfattningar utifrån begreppen kultur, proximala 

utvecklingszonen, mediering samt lärande i samspel med varandra. 

4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie ska forskaren beskriva tillförlitligheten som 

består av följande fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Enligt författaren ökar trovärdigheten när forskaren har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2002) regler kring de etiska aspekterna samt att respondenterna tar del av den färdiga studien. 

Vi kommer även delge studien till respektive respondent som medverkat. Överförbarhet 

handlar om att uppnå djup förståelse snarare än bredd i en kvalitativ studie. Anledningen är att 

skapa en förståelse för en kultur genom detaljrika beskrivningar vilket ger en djupare 

förståelse på förskollärares uppfattningar i förskolans kultur. Med kriteriet pålitlighet menar 

Bryman (2011) att forskaren bör utförligt beskriva alla delmoment i forskningens process. Det 

handlar om att skapa en helhetsbild av studien vilket synliggörs i vår studie genom relevanta 

referenser, rubriker samt ett metodavsnitt som noggrant beskriver vårt tillvägagångssätt. 
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Kriteriet konfirmering innebär att forskaren agerar i god tro genom att forskaren utesluter 

medvetna värderingar och åsikter som kan påverka studiens resultat (Bryman, 2011). I studien 

har vi valt bort de förskolor vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning på, med anledning 

av att utesluta de personliga värderingar vi redan har på de förskolorna. 

4.6 Etiska aspekter

Etiskt ställningstagande bör formuleras och diskuteras med tanke på att vår studie utgår från 

förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i verksamheten. I 

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra krav som handlar om etiska principer forskaren 

ska ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Det första kravet handlar om att forskaren måste informera respondenter om syftet med 

studien, detta krav heter informationskravet. Vi skickade ut informationsbrevet till 

verksamheternas förskolechef som sedan skickade ut de till respektive avdelning (se bilaga 1 

och 2). Samtyckeskravet, är att respondenten i forskningen ska vara villig till att medverka 

och inget ska upplevas påtvingat. Inför varje intervju med respektive förskollärare 

informerade vi om de villkor som gäller när de deltar i vår studie. Vi bad förskollärarna läsa 

samtyckesblanketten. I blanketten stod det förfrågningar om, godkännande av medverkan, 

ljudupptagning och citering av det som sägs som kan komma till användning. Förskolläraren 

fick signera sitt samtycke att delta och vi erbjöd dem att ta en kopia som bevis för sitt 

deltagande (se bilaga 3).  Ett annat av de fyra kraven är att alla personuppgifter ska skyddas så 

ingen kan identifiera i vårt fall förskolläraren, det så kallade konfidentialitetskravet. Vi valde 

att namnge förskollärare i bokstavsordning, A till F i resultatet. Fjärde kravet heter 

nyttjandekravet, det innebär att empirin forskaren får, enbart ska användas för studien och 

inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). Efter godkännande av studien kommer all datainsamling 

att kasseras. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av resultatet för studien utifrån teman som 

sammanställts utifrån förskollärares uppfattningar. Första frågeställningen, Vilka 

uppfattningar har förskollärare kring sitt ansvar för barns delaktighet och inflytande? 

redogörs utifrån ett tema med underteman i 5.1 Att lyssna. Andra frågeställningen, Hur 

uppfattar förskollärare att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande? redogörs två 

teman samt underteman, 5.2 Barns perspektiv och 5.3 Demokratiska lärprocesser. 

5.1 Att lyssna 

Vårt resultat visar att lyssna är ett ansvar som framgår hos alla förskollärare i studien. Vikten 

av att lyssna lyftes genomgående i samtliga intervjuer och förskollärare uppfattar att lyssna på 

barn är ett ansvar när det kommer till barns delaktighet och inflytande. Betydelsen av att 

lyssna i analysen speglar inte endast det verbala lyssnandet utan att förskollärare finner ett 

ansvar att lyssna på barns kroppsspråk och se vad barn är intresserade av. Förskollärare D 

beskriver att ” […] man har ganska stort ansvar där att försöka snappa upp och lyssna på lite 

vad de har.” I detta sammanhang talade förskolläraren om sina uppfattningar kring att ta 

tillvara barns intresse genom att lyssna på vad de uttrycker.  En förskollärare uttrycker utifrån 

sina egna erfarenheter som barn… 

Det är ju en utmaning, jag är ju själv uppvuxen där man liksom kanske inte lyssnar på 

barnen. Det ligger ju i en på något sätt att man ska som vuxen kanske bestämmer men jag 

tycker att barn har helt underbara idéer, jag måste verkligen ta tillvara till dem, det är en 

stor drivkraft.

                                                                                                              (Förskollärare C)

Att lyssna på barn bidrar till att barn blir delaktiga och får inflytande enligt samtliga 

förskollärare och genom lyssnandet får förskollärare möjlighet till att lära känna barn. 

Lyssnandet synliggörs som ett första steg till att barn får möjlighet till delaktighet och 

inflytande och förskollärare benämner detta som sitt ansvar. En förskollärare beskriver ”Jag 

tror att många tycker att det är svårt det här med inflytande och delaktighet, men alltså tar 

man ner det på en nivå, men som att lyssna på nån och liksom prata med nån, föra en dialog 

att det är inflytande.” (Förskollärare A). Att lyssna framkommer i resultatet under olika 

sammanhang, förskollärare talar om olika arbetssätt på deras uppfattningar om ansvaret kring 

barns delaktighet och inflytande i deras verksamhet. Vi har valt att synliggöra olika 

situationer genom underteman. 
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Trygghet och tillit 

Ett undertema som har analyserats kring förskollärares uppfattningar om sitt ansvar är att 

skapa trygghet och tillit i verksamheten. En del förskollärare hade åsikter om att grunden för 

att barn ska känna sig delaktiga och våga uttrycka sig i förskolan är att barn får känna en 

tilltro till gruppen och tillit till förskollärare. En förskollärare förklarar att ”[…] vi lägger 

mycket fokus på få ihop gruppen, alltså att de ska vara trygga med varann, vilka som liksom, 

vad är de för kompisar som är här.” (Förskollärare E). Detta redogör för en vision om att deras 

grund i arbetssättet för barns delaktighet och inflytande ligger i ansvaret att bygga upp 

relationer i gruppen, för att sedan arbeta vidare mot läroplanens riktlinjer i verksamheten, med 

utgångspunkt i dessa relationer.

En annan förskollärare menar att enligt läroplanens riktlinjer ska de sträva efter att skapa ett 

livslångt lärande och säkerställa att verksamheten bygger på en demokratisk grund. Ansvaret 

är således att följa riktlinjerna.

Det är ju ett livslångt lärande, ibland så tänker man att under förskolan de ska hinna med 

så mycket, men det bara kanske är en centimeter på den långa, så att det är viktigt att de 

känner sig trygga, känner att de får vara med att bestämma på ett bra sätt, demokratiskt.

                                                                                                              (Förskollärare B)

Det framgår av citatet ovan att tillit är ett undertema för Att lyssna. Tillit bör skapas för att 

barn ska känna att de tas på allvar. Det är barns åsikter som ska forma verksamhetens innehåll 

och barn ska få stöd från förskollärare för att våga dela med sig. Detta sker främst genom att  

de fårkänna trygghet i gruppen. Förskollärare E förklarar att visa respekt och lyssna på barn är 

ett ansvar som bygger på relationer. 

Se det enskilda barnet och gruppen

I vår studie framkom det att alla förskollärare som deltog upplevde ett ansvar kring att 

involvera det enskilda barnet i gruppen. Ett mönster som synliggjordes i analysarbetet var att 

det finns barn i gruppen som tar för sig mer än andra. Det beskrivs som en utmaning kring 

ansvaret att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande i gruppen om det finns barn 

som inte tar lika mycket plats som andra.  Förskollärare F uttrycker detta så här ” […] vissa 

barn är tystare och vissa barn pratar mer och då får man ju försöka hitta vissa utfallsvinklar 

för att få med dem som inte kanske hörs så mycket.”. 

Förskollärares uppfattningar kring barn är att alla är olika och att det ska få vara så, men de 

upplever ändå ett ansvar att få med alla i gruppen. En förskollärare påpekar ansvaret om 
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medvetenheten till att alla ska få synas och höras, enskilt såväl som i grupp. En annan 

förskollärare beskriver att de befinner sig i en grupp med ett tiotal olika individer. Detta gör 

att alla barn kanske inte får samma möjlighet till inflytande, men förskollärare ska ansvara för 

att de får möjlighet att påverka i sin vardag. 

Sen är det alltid svårt då, alltid barn som tar mer plats men just det här med 

förhållningssätt, hur vi är och hur vi uppmuntrar barnen där känner jag att vi ger samma 

möjligheter efter barnens nivå. […] till exempel allt ska vara rättvist, allting är ju rättvist 

utifrån olika individer så det gäller att anpassa där barnen är.

                                                                                                                  (Förskollärare A) 

Vår tolkning av ovanstående citat är att lyssna in för att alla barn inte självmant tar plats, det 

är förskollärares ansvar att se varje individ. Förskollärare E poängterar att barn inte ska 

behöva skrika för att få sin röst hörd, utan de ska känna att deras närvaro talar för dem. 

Släppa taget  

Alla förskollärare i studien har nämnt liknade uppfattningar kring ansvaret när det gäller att 

reflektera och tänka om i situationer för att ge barn utrymme till delaktighet och inflytande.  

Samtliga förskollärare har upplevt att de är för snabba i sina handlingar i olika situationer. 

” […] så glömmer man ibland att pausa och lyssna, vad vill barnen.” (Förskollärare D). 

Förskollärare behöver träda tillbaka och ge utrymme samt tid till barn, beskriver en annan 

förskollärare. En del förskollärare uppfattar att i flera situationer i verksamheten där barn är 

involverade, sker det ofta att förskollärare säger nej istället för ja och detta kan bero på olika 

faktorer. Förskollärare har lyft upp faktorer som de är beroende av exempelvis vardagliga 

rutiner eller osäkerhet kring barns idéer. Förskollärare B beskriver ”[…] att det går ju inte att 

genomföra spontant, ofta kommer ett nej men sen kommer det upp ett ”varför inte?” ”. En 

reflektion flera av förskollärarna gjorde under intervjuns gång var att de behöver stanna upp 

och fråga barn istället ”Hur har du tänkt?”. 

Förskollärare har nämnt att vuxna ska våga släppa taget och tänka annorlunda och utgå från 

barns perspektiv. Förskollärare D uttryckte sig så här ”När jag vill säga nej, då ska jag säga 

ja!”. Detta för att påpeka det ovanstående kring att låta barn få mer plats och det är deras idéer 

som ska få forma verksamheten.
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5.2 Barns perspektiv 

Sammanställningen av andra frågeställningen i studien visar att möjligheter till delaktighet 

och inflytande skapas genom att förskollärare tar ett barns perspektiv. Förskollärare F 

uttrycker att hen skapar möjlighet för barn genom att ha en öppen kommunikation med dem, 

för att få en förståelse för vad barn är intresserade av, ett tillvägagångssätt kan vara att ställa 

frågor. Dialog och frågeställningar som talar till och med barn är en strategi som förskollärare 

i studien använder sig av för att skapa utrymme för barn att känna sig delaktiga och få 

inflytande i verksamheten. Förskollärare A beskriver uppdraget att involvera barn i 

verksamheten på detta sätt 

[…] att observera de och att ställa frågor, nyfikna frågor alltså jag vill ju också vara 

nyfiken och se vad de är barnen vill eller försöker förstå och på det sättet både alltså 

projektmässigt och miljömässigt, innemiljö och så där forma efter barnen vart de verkar 

vara eller hur jag tolkar de iallafall.                                                                                                                                             

                                                                                                                      (Förskollärare A) 

Samtliga förskollärare uttrycker att deras uppfattningar är att barn är delaktiga och får 

inflytande genom aktiva frågor från förskollärare, vilket gör att de uppfattar att deras 

verksamhet kan formas utifrån hur barn uttrycker sig.  En förskollärare nämner att ”Man 

måste hela tiden ändra sig och leva i deras miljö eller liksom deras kultur kan man säga, det är 

viktigt att man inte gör som man alltid har gjort i 15 år, världen utvecklas.” (Förskollärare C).  

Förskollärare E redogör att ”[…] det är vårt jobb att försöka se vad är det de tycker är kul, vad 

är det de liksom intresserar sig för och vad kan vi göra mer av.” 

Förskollärare utgår från barns perspektiv för att skapa möjligheter för dem i verksamheten. En 

förskollärare nämner att det handlar om att barn ska få möjlighet att påverka utformningen av 

innehållet. Fler av de medverkande förskollärarna intygar att som förskollärare gäller det att 

släppa på sitt eget perspektiv och utgå från barns perspektiv. 

5.3 Demokratiska lärprocesser 

I studien framkommer det att förskollärare har olika uppfattningar om strategier som kan 

användas för att ge barn delaktighet och inflytande. I den här delen av resultatet redovisas en 

variation av förskollärares uppfattningar kring hur de skapar möjligheter för barn på förskolan 

för demokratiska lärprocesser.
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Rösträtt 

Utifrån vårt empiriska material framgår det att förskollärare skapar möjligheter för barns 

delaktighet samt inflytande genom att ge dem rösträtt. På så sätt beskriver förskollärare D att 

alla barn är involverade när de får en egen rösträtt. Förskollärare D fortsätter med att redogöra 

två tillvägagångssätt att rösta genom att använda sig av kapplastavar eller handuppräckning. 

Förskollärare B menar att röstning är ett tillvägagångssätt för barn att bestämma och påverka 

en situation, exempelvis om de ska till parken eller skogen. Hen har använt sig av klossar eller 

sätta streck för varje barns önskemål vid sådana tillfällen. 

Sen vi brukar vi ju rösta om saker också väldigt mycket, vi har veckans app till exempel 

och då får de rösta på tre olika appar så kör vi den veckan. Vi kan rösta om vilken bok vi 

ska läsa, vi läser ju såna kapitelböcker och vi har faktiskt en sån ställning som man får 

lägga kulor i. Så lägger man böckerna och så, så känner ju de att de är både har inflytande 

och är delaktiga i det som händer här.

                                                                                                                (Förskollärare C)

Ovanstående citat visar exempel på vad en förskollärare har för uppfattning kring hur hen 

erbjuder barn delaktighet samt inflytande. Hen motiverar att tillvägagångssättet att rösta visar 

att alla tycker olika och att det synliggörs genom röstning. En konsekvens Förskollärare C 

uttrycker kring hens röstning är att i några situationer har barn i gruppen påverkats av andra 

barns val. Detta har skapat en röstningsprocedur där barns åsikter inte synliggjorts. En lösning 

till problemet var att förskolläraren skapade möjlighet till en hemlig röstning. Barn fick gå en 

och en och rösta i ett annat rum.  Flera förskollärare i studien påpekar dessutom att det 

utvecklas ett lärande när förskollärare medvetet tydliggör för barn att alla skilda åsikter ska 

accepteras för att vi lever i ett demokratiskt samhälle. 

Utrymme  

I denna sammanställning redovisas andra beskrivningar av förskollärares arbetssätt kring 

demokratiska lärprocesser i förskolan. Samtliga förskollärare i studien uttrycker situationer 

där barn har fått möjlighet till delaktighet och inflytande genom att få utrymme att uttrycka 

sina åsikter. Två förskollärare ger exempel på att vid måltider ges det möjlighet för 

förskollärare att samtala med barn och låta dem återge vad de har gjort eller något de vill ska 

ske. Förskollärare E beskriver att vid matsituationer får hen möjlighet att lyfta fram åsikter 

från barn som inte tar lika mycket plats eller är tystare i barngruppen. Detta beskriver hen så 

här ”[…] som vid maten är det en jätte bra grej till exempel när man sitter när de är lite 
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lugnare och man vet att det här barnet kommer kanske inte komma till tals så ofta […]” 

(Förskollärare E). 

Förskollärare uppfattar att de skapar möjligheter för delaktighet genom att vara tillåtande och 

ta hänsyn till barns intresse och på detta sätt ge dem utrymme att påverka sin vardag. 

Förskollärare C menar att, ”Delaktiga blir kanske mer att man tar in barnen i verksamheten 

som vi gör att de exempelvis får vara med att planera en gympa […]”. Förskollärare E 

beskriver att de har haft ett tema under längre period som hen har börjat tröttna på men hen 

förklarar detta så här ” Jag tycker inte det är så himla kul med babblarna, men barnen älskar 

ju, så jag får ju bara ta på mig min onepice och spela babblarna liksom.”. Detta gjorde hen 

eftersom arbetslaget har sett att barn i gruppen har utvecklat sitt lärande och att de tycker att 

det är roligt. 

Fortsättningsvis uttrycker en del förskollärare att en situation i tamburen ger möjlighet för 

barn att få inflytande över sig själva. Det handlar om ett ansvar över att bestämma vad det är 

för kläder de behöver ha på sig och få en uppfattning om vädret samt själv som barn känna 

efter vad som passar. ”Och att man ger de tiden att pröva, försöka, tänka och ”var har jag 

mina vantar, om jag ska ha de var har jag min mössa, vilka skor?”[…]” (Förskollärare F). 

Förskolläraren förklarade vidare att det handlar om att inte vara för snabb med färdiga svar till 

barn utan istället ge dem tid att pröva.

5.4 Analys av resultat 

I detta avsnitt redovisas analys av resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Förskollärares 

uppfattningar kommer att analyseras med utgångspunkt från begrepp relaterade till teorin. De 

begrepp vi kommer analysera materialet utifrån är kultur, proximala utvecklingszonen och 

mediering samt hur vi ser skapandet av lärande i samspel. 

Kultur analyseras i situationer när förskollärare beskriver att det är olika barn som befinner 

sig på förskolan, och att det handlar om ett givande och tagande. Barn delar med sig av sina 

erfarenheter i sociala sammanhang till vuxna och andra barn. I resultatet beskriver en 

förskollärare att barn inte ska behöva skrika för att få uppmärksamhet utan ens närvaro ska 

tala för en. I det sociokulturella perspektivet innebär det att barn och vuxna behöver förstå att 

alla i verksamheten är olika men med likadana rättigheter till samspel (Bråten & Thurman-

Moe, 1998; Säljö, 2011).  Proximala utvecklingszonen har analyserats utifrån förskollärares 

ansvar för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Vygotskij beskriver att barn är 

beroende av en mer kunnig kamrat eller vuxen (Säljö, 2015).  Vår analys visar att det inte 
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behöver handla om att förskollärare redogör för färdiga svar, utan ger barn stöd att ta sig an 

situationer individuellt. Ett stöd vi har identifierat är utrymmet förskollärare ger barn i olika 

situationer.  Med anledning av att förskolan ska bedrivas i ett samspel barn och vuxna 

emellan. För att barn ska komma vidare i sin utveckling bör förskollärare ge barn utrymme att 

få sin röst hörd. Med hjälp av utrymmet som ges av förskollärare, vilket vi kopplar till att 

lyssna, kan barn komma vidare i sin utveckling. Säljö (2015) beskriver att den proximala 

utvecklingszonen nås när barns kunskaper inte räcker till, men kan klaras av med stöd av en 

mer kompetent individ och då sker ett förändrat kunnande. Barn får i vår studie stöd genom 

att bli lyssnad, sedd och få utrymme för att bli delaktiga och få inflytande i verksamheten. Ett 

av ovanstående exempel i resultatet är när en förskollärare beskriver planering av gympan 

som utförs av barn eller ett annat exempel när en förskollärare uttrycker att ge barn utrymme 

för att tänka efter och pröva sig fram skapar ett lärande.

Analys av mediering finner vi i det samtliga förskollärare beskriver kring demokratiska 

lärprocesser. Barn får med hjälp av olika redskap möjlighet att göra sig hörda. Säljö (2015) 

menar att utifrån det sociokulturella är språket mer än det verbala, det är en artefakt som kan 

bygga på symboler, tecken och bilder.  I vår studie möjliggörs detta när förskollärare ställer 

frågor till barn och ger dem valmöjligheter. De får vara med i ett demokratiskt sammanhang i 

samspel med varandra genom att rösta för att få sin röst hörd. Detta innebär inte att de 

behöver tala för sin röst utan det kan ske med hjälp av andra artefakter som till exempel 

handuppräckning, användning av klossar, kapplastavar och kulor. Utifrån vår analys kan vi 

således dra slutsatsen att det finns en strategi för att skapa ett samspel och få barn som är tysta 

mer delaktiga och utöva mer inflytande i verksamheten.                     

Det sociokulturella perspektivet innefattar att människor lär sig i samspel med varandra, vilket 

innebär att det bygger på relationer. I resultatet fann vi att förskollärarna har uppfattningen att 

tillit och trygghet är grunden för att barn ska känna sig delaktiga i verksamheten och skapa 

relationer. Enligt teorin sker det ett lärande när barn känner sig involverade i verksamheten, 

för det är då samspel skapas (Strandberg, 2006). Förskollärares uppdrag blir att skapa 

sammanhang där alla barn syns och hörs. 
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6. DISKUSSION

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur det skapas möjligheter för barn att vara 

delaktiga och få inflytande i demokratiska lärprocesser utifrån förskollärares uppfattningar om 

ansvaret ur läroplanens riktlinjer. I studien framkommer det att förskollärares uppfattning om 

sitt ansvar har sin grund i förmågan att lyssna på barn i förskolan. Lyssnandet sker utifrån 

flera strategier, genom att lyssna på barns kroppsspråk samt det verbala. Resultatet 

synliggjorde även att en förutsättning för att barn ska känna sig delaktiga samt få inflytande är 

att förskollärare bygger upp en trygg relation där en tillit till varandra skapas. Att ta ett barns 

åsikter på allvar och våga släppa taget genom att ge barn ansvar över sitt handlade är således 

viktigt. Samtliga förskollärare uppfattar att de skapar möjligheter till delaktighet och 

inflytande genom att ge barn rösträtt och utrymme för att uttrycka sina åsikter. Ett begrepp 

som framkom var att inflytande handlar om att bestämma. Möjligheterna skapas utifrån att 

förskollärarna strävar efter att inta ett barns perspektiv. Det gjorde samtliga förskollärare i 

studien genom att ställa frågor och visa nyfikenhet för barns intresse. 

Vi anser att förskollärares förhållningssätt har en betydande roll för hur de uppfattar sitt 

ansvar och hur de skapar möjligheter för barn att vara delaktiga och få inflytande i förskolans 

verksamhet.  Detta har synliggjorts utifrån förskollärares beskrivningar om hur de formar 

verksamheten utifrån barns intresse samt hur de går tillväga för att ge barnen möjlighet till att 

uttrycka sina åsikter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att det handlar om 

en pedagogisk medvetenhet om hur förskollärare förhåller sig till barns initiativ, vilket beror 

på vilken barnsyn förskollärare har. Det vi har uppmärksammat i analysen är att samtliga 

förskollärare i studien utgår från ett barns perspektiv eftersom de beskriver att de utgår från 

barns intresse och är nyfikna på vad barn har att dela med sig av. Ett mönster som visar på 

pedagogisk medvetenhet är enligt vår tolkning även förskollärares uppfattningar kring att en 

del barn inte tar lika mycket plats i barngruppen, vilket påverkar deras delaktighet och 

inflytande. Vi finner ett ansvar hos förskolläraren att se barn både enskilt och i grupp och att 

det är av vikt att bygga upp en gemenskap och trygghet i barngruppen.  

En fråga vi ställer oss är ”vad händer om inflytande inte ges?”. Om vi intar ett 

samhällsperspektiv och utgår från läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs det att förskolan ska 

vila på en demokratisk grund, vilket innebär att barn och vuxna har samma rättigheter att 

uttrycka sig fritt och att allas åsikter ska respekteras. Vilket utgör att förskollärare har ett 

viktigt uppdrag till att skapa goda medborgare med anledningen av att barnen är vår framtid. 
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Om inflytande inte ges kan de bidra till att barn inte utvecklar sitt kunnande över sina 

rättigheter i samhället. Utifrån våra tolkningar innebär detta att barn inte lär sig 

konsekvenserna av sina val. Sounoglou och Michalopoulou (2017) har varit en betydelsefull 

artikel eftersom de lyfter fram väsentliga delar, exempelvis att barn bör få inflytande i tidig 

ålder för att kunna utveckla en förståelse för sina mänskliga rättigheter samt att samhället 

bygger på en demokrati där alla har delade åsikter. Det framkommer även i den här studien, 

men inflytande beskrivs här i ett sammanhang som har fokus på att barn får en rösträtt för att 

påverka i sin vardag på förskolan. Ett mönster som tydliggör hur de skapar möjlighet till 

delaktighet och inflytande är genom att låta barn bestämma om de ska till skogen eller parken, 

eller vilken bok de ska läsa idag. Vi har dock en uppfattning om att detta är något som är 

förutbestämt av förskollärare då valmöjligheterna inte är något som skapas tillsammans med 

barn. Arnér (2006) beskriver att det kan bero på att förskollärare redan har förutbestämda 

rutiner i vardagen och genom att ge barn initiativ skapas en oordning hos förskollärare. Det 

här utmanar till att få in barn i verksamheten spontant och vi upplever att när förskollärare ger 

barn rösträtt kommer barnens åsikter till tals, men på ett begränsat sätt. Detta är, som tidigare 

nämnts, på grund av att förskollärare har förutbestämda valmöjligheter för barn. Dessa 

valmöjligheter styrs av förskollärares ramar.  

Vi vill lyfta fram att bestämmande genom exempelvis rösträtt är en liten del av barns 

inflytande i förskolan och att barns delaktighet och inflytande handlar om mer än att låta barn 

bestämma. Vi tolkar detta utifrån vad Westlund (2011) beskriver kring barns delaktighet och 

inflytande i förskolan. Det handlar om en gemenskap där barn blir sedda och lyssnade till. Vi 

ser det som ett givande och tagande barn emellan och barn och vuxna emellan. Detta får oss 

att reflektera över vikten av att lyssna som förskollärare. Studiens resultat visar att lyssnade är 

en strategi som betonas i samtliga förskollärares uppfattningar kring barns delaktighet och 

inflytande. Det ger en bekräftelse för barn att förskollärare tar till sig det barn säger och 

formar verksamheten efter dem. Att forma verksamheten efter barn är en riktlinje i förskolans 

läroplan. Skolverket (2016) skriver fram att det är förskollärares uppdrag att ta tillvara det 

barn uttrycker för att sedan forma en verksamhet tillsammans. 

I enlighet med läroplanens riktlinjer och förskollärares uppfattningar är det en 

överensstämmelse att det är barns intresse som är i fokus av utformningen och innehållet i 

verksamheten. Om detta ska kunna ske beskriver Johannesen och Sandvik (2009) att 

förskollärare bör släppa taget och våga ge barn mer utrymme, samtidigt som de inte ska känna 

att de släpper ansvaret när de tar in barn mer i utformningen av verksamheten. En 

förskollärare i studien uttryckte detta genom att säga ”När jag vill säga nej, då ska jag säga 
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ja!”. Vår tolkning av ovanstående citat är att de beskriver dilemmat vi har undersökt och att 

det lyfter fram vilket förhållningsätt förskolläraren har, men även att förskollärare vågar 

släppa taget och ge barn möjlighet att påverka sin vardag.

6.2 Metod diskussion 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i form av intervjuer, mer specifikt 

semistrukturerade intervjuer, vilket vi anser är en lämplig metod med tanke på syftet som 

inriktar sig på förskollärares uppfattningar. Kvale och Birkmann (2014) menar att en 

kvalitativ metod bidrar till att forskare interagerar med respondenten och skapar ytterligare 

erfarenheter och perspektiv inom ämnet. Detta medför att forskaren lär känna respondenten 

genom hens uppfattningar. Intervjuer ger oss en föreställning av hur förskollärare arbetar med 

barns delaktighet och inflytande. Vi har valt att utgå från en intervjuguide med anledning av 

det ska bli rättvist för samtliga förskollärare som medverkat att få möjlighet till att besvara 

likadana frågor. I semistrukturerande intervjuer bör forskare vara uppmärksam på att intervjun 

håller sig till ämnet så inte samtalet leder till annat. Semistrukturerade intervjuer var en 

lämplig metod att utgå ifrån då vi hade en intervjuguide att förhålla oss till men även en frihet 

att tillägga, förtydliga eller omformulera frågor vid behov i samtalet. Vi anser att 

intervjuguiden var ett genomgående stöd vid samtliga intervjuer och enligt våra uppfattningar 

minimerade det risker för diskussioner som inte är relaterade till syftet. Detta medförde även 

att det minimerade risken för att omedvetet påverka förskollärares svar.  

Samtliga förskollärare vi valt att intervjua befinner sig på sex olika förskolor i en kommun. 

Detta var ett medvetet val eftersom vår tanke med studien var att skapa en djupare förståelse 

för hur den enskilda förskolläraren uppfattar sitt ansvar kring barns delaktighet och inflytande 

och hur det ges möjlighet för demokratiska lärprocesser. Vi ansåg att det var lämpligt att välja 

sex olika förskolor eftersom vi antar att förskollärarens uppfattningar kan skiljas åt beroende 

arbetsätt och förhållningssätt. Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) beskriver att ett 

arbetslag växer i samspel och reflektioner, vilket vi anser kan medföra snarlika uppfattningar 

kring ett fenomen.  Resultatet utifrån intervjuerna visar att förskollärares uppfattningar inte 

skiljer sig åt till skillnad från vad vi hade förväntat oss. Vilket bidrar till funderingar kring om 

detta resultat framkom eftersom semistrukturerad intervju valts, samt om förskollärares 

uppfattningar hade skiljt sig åt om vi valt ostrukturerad intervju i form av ett samtal kring 

barns delaktighet och inflytande. 
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6.3 Vidare forskning

I vårt resultat framkom det ett mönster som synliggör att samtliga förskollärare är 

uppmärksam på barn som inte tar lika mycket plats som andra i gruppen. Alla barn är olika 

och uttrycker sig på varierande sätt. Det innebär dock inte att barn som är mer tysta i gruppen 

inte har åsikter och intressen. Det är förskollärares ansvar att skapa möjligheter för alla barn 

att uttrycka sig. En förskollärare i studien uttrycker att det är ett ansvar att hitta vissa 

infallsvinklar för att få med alla i barngruppen. Vi anser att detta kan bidra till vidare 

forskning genom att undersöka hur förskollärare hittar strategier för att lyfta de barn som inte 

självmant gör sig hörda. En frågeställning vi ställer oss är vad händer med barn om de inte 

blir delaktiga och får inflytande i förskolan? Hur utvecklar det enskilda barnet ett livslångt 

lärande om förskollärare inte tar sitt ansvar kring att hitta strategier för att lyfta fram barns 

åsikter och intressen? Vi upplever att denna forskning kan genomföras utifrån olika metodval 

beroende på studiens syfte och frågeställningar. 
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BILAGOR

Bilaga 1 Förfrågan till förskolechef 

Informationsbrev gällande kvalitativ studie  - om barns delaktighet och 

inflytande i förskolan.

Hej, våra namn är Kaltrina Osmani och Melissa Koza, vi studerar vid Jönköping University 
på Förskollärarprogrammet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete kring barns 
delaktighet och inflytande. Ni på X förskola är en av de sex slumpmässiga förskolorna valda 
till denna studie som är frivillig att medverka i. Men vi skulle vara tacksamma för er 
medverkan.  

Vi önskar om du kan hjälpa oss att informera dina anställda förskollärare genom den 
bifogande filen. Vi söker en förskollärare att medverka i vår studie under slutet av vecka 15 
eller under vecka 16. 

Vi är tacksamma för ett snabbt svar,
vid frågor och funderingar ring eller maila oss på:

Kaltrina Osmani
0760 XX XX XX
XXX@student.ju.se

Melissa Koza 
0700 XX XX XX
XXX@student.ju.se

mailto:XXX@student.ju.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till förskollärare 

Informationsbrev gällande kvalitativ studie 
- om barns delaktighet och inflytande i 
förskolan.
Hej, våra namn är Kaltrina Osmani Haziri och Melissa Koza och vi studerar vid Jönköping 
University på Förskollärarprogrammet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete kring 
barns delaktighet och inflytande.

I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Barn 
ska utveckla sina kunskaper om demokratiska värden. Syftet med studien är att bidra med 
kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka detta 
ur förskollärares perspektiv, hur de uppfattar sitt ansvar och hur de i sin tur uppfattar att de 
skapar möjligheter för barn, utifrån läroplanens riktlinjer.

Er förskola har blivit vald utifrån ett slumpmässigt urval och detta innebär att vi finner 
intresse för en examinerad förskollärares perspektiv. Det är en strukturerad intervju vilket 
innebär att alla förskollärare som deltar får likadana frågor. Tiden för intervjun uppskattas 
vara mellan 30-40 minuter. Vi kommer att behöva göra en ljudupptagning av intervjun på 
grund av att underlätta för vår transkribering. Vid intresse kan transkriberingen skickas. 
Vi garanterar dig som deltagare att dina svar kommer att hanteras konfidentiellt det vill säga 
att alla personuppgifter ska skyddas så att ingen kan identifiera dig samt att svaren kommer att 
användas till denna studie och inget annat. Vi vill betona att ditt deltagande i vår studie är helt 
frivillig, du som deltagare kan när som helst avbryta utan närmare motivering. 

Den färdiga studien kommer att skickas till respektive förskolechefen där kan samtliga 
deltagare som medverkat kunna läsa vid intresse. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Med vänliga hälsningar 

Kaltrina Osmani Haziri 
0700 XX XX XX
XXX@student.ju.se
Melissa Koza 
0760 XX XX XX
XXX@student.ju.se

mailto:XXX@student.ju.se
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Samtycke för förskollärare till deltagande i studien 
Förskollärarutbildningen - Examens arbete (LEFP17 - V18)

Kaltrina Osmani Haziri och Melissa Koza genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 
att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sitt 
ansvar samt hur de arbetar för att skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande 
utifrån läroplanens riktlinjer. 

Kaltrina Osmani Haziri och Melissa Koza genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 
kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 
forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad 
från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University.

Jag samtycker att: 
____ delta i en intervju.
____ intervjun röstinspelas. 
____ det som sägs kan komma att citeras i studien. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 
och av vilken orsak som helst.

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica 
Nilsson (monica.nilsson@ju.se).

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.
________________________________ 

Datum

___________________________                                      _____________________________
Deltagarens signatur                                                            Studentens signatur

___________________________                                      _____________________________                            

Namnförtydligande                                                              Namnförtydligande

mailto:monica.nilsson@ju.se
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?

2. Hur uppfattar du som förskollärare begreppet barns delaktighet?

3. Hur uppfattar du som förskollärare begreppet barns inflytande?

4. När jag säger barns delaktighet och inflytande, hur upplever du ditt ansvar som 

förskollärare?

5. Hur upplever du ditt ansvar att ta tillvara barns intresse för att forma er verksamhet?

6. Har alla barn samma möjlighet att påverka sin vardag i förskolan?

a. Om ja, på vilket sätt?

b. Om nej, varför?

7. Hur arbetar du för att skapa möjligheter för demokratiska lärprocesser?

8. Upplever du att läroplanens riktlinjer för barns delaktighet och inflytande är tydliga? 

a. Om de är otydliga, vad finner du för utmaningar kring ditt ansvar? 


