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Sammanfattning 
 

Syftet  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om små barns inflytande i 

förskolan. Vilken syn har förskollärare på små barns inflytande och hur arbetar förskollärare 

med barns inflytande i verksamheten. 

 

Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av fokusgruppsamtal. Vid två tillfällen har vi 

valt att bjuda in förskollärare att sitta med och diskutera små barns inflytande. Varje 

fokusgruppssamtal bestod av 5 respektive 4 förskollärare. Vid samtalen använde vi oss av 

förberedda frågor och korta textstycken för att få igång samtalen. Allt eftersom samtalets gång 

var det moderatorns uppgift att leda samtalet och ställa öppna frågor och få med respondenter 

som inte var aktiva i diskussionen.  

 

Resultat 

I vår studie diskuteras barns inflytande och förskollärarna är överens om begreppets innebörd 

då de anser att det handlar om att få möjlighet att som barn få utforma sin dag, bli sedd, hörd 

och självständig. I samtalen med förskollärarna tycker de att barnen har mycket inflytande 

under sin dag i förskolan. Som förskollärare handlar det om att vara en förebild för hur ett 

demokratiskt samhälle ser ut. I våra samtal diskuteras förskollärares olikheter, alla har skilda 

tankar kring hur de tolkar olika begrepp. Det vill säga att samma ord behöver inte behöver ha 

samma betydelse för olika individer. Något som är återkommande i fokusgruppssamtalen är att 

alla efterfrågar mer tid för reflektion där förskollärarna får diskutera begrepp och 

förhållningssätt. Det är tydligt att det finns andra aspekter att ta hänsyn till som ibland visar sig 

bli hinder i arbetet med barns inflytande, de så kallade yttre faktorerna där förskollärarna står 

maktlösa utan möjlighet till att påverka sitt arbete med barnen.  
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1 INLEDNING  
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 12) beskrivs vikten av att förskolan skall 

sträva efter att varje barn skall utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Därmed 

får barnen möjlighet att påverka sin situation på förskolan. Det kan tyckas vara en naturlig del 

av verksamheten att barnen ska ha rätt till inflytande. Då normer och värden är en stor del i 

Läroplanen ska detta ingå som en del av förskollärares arbetsuppgift. Vi anser att det är en 

utmaning för förskollärare att ge barnen inflytande i den vardagliga verksamheten eftersom det 

är upp till förskollärarna och tolka vad demokratiuppdraget står för. Det vore intressant att ta 

reda på om det bara är ett förhållningssätt till barnen eller om det är något förskollärarna arbetar 

medvetet med i arbetslaget. Johanesson (2009, s. 42) beskriver att vuxna måste våga släppa 

kontrollen. Vilket innebär att de vuxna är lyhörda för små barns kroppsliga uttryck. Enligt 

Johanesson (2009, s. 30) diskuteras ordet inflytande och dess innebörd. Inflytande handlar om 

något mer än att barnen bara ska få bestämma. Det handlar om att få var en del i en gemenskap 

där man visar respekt för varandra och låter alla tillhöra ett sammanhang även om man tycker 

och tänker olika.  

 

Detta ämne behöver belysas då det inte står i Läroplanen hur arbetet med barns inflytande skall 

ske i praktiken. Det är en svårighet för förskollärare att veta i vilken utsträckning barnen skall 

ha möjlighet till inflytande och kunna påverka sin egen situation. Vi anser att det är viktigt att 

barnen blir medvetna om när de har rätt till inflytande. I läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016, s. 12) 

framgår att barn ska ha inflytande men hur fungerar det i det praktiska arbetet med barnen på 

förskolan. Vilken barnsyn har man och lyckas man se saker ur barnens perspektiv. Inspirationen 

hittar vi genom att ta del av Janusz Korczaks tankar och idéer som också har haft en påverkan 

på FN:s barnkonvention skriver Berger (2006). Erfarenheter som vi har från diskussioner med 

förskollärare visar att förskollärares uppfattningar om barns inflytande är olika. En del 

förskollärare tycker i vissa fall att barnen mår bäst av fasta ramar och tydliga regler medan 

andra förskollärare anser att barnen skall ha mer inflytande över sin situation. Därav blir det 

spännande att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar möjligheter för de små barnen att 

påverka sin vardag i förskolan. 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning om små barns inflytande i 

förskolan.  

 

• Hur ser förskollärare på ett till tre-åringars inflytande i förskolan? 

• Hur arbetar förskollärarna med små barns inflytande i förskolan? 
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2 BAKGRUND  
I denna del kommer vi beskriva den forskning vi tagit del av som handlar om barns inflytande. 

Underlaget under denna rubrik kommer från styrdokument, vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar som innefattar intressanta delar och fördjupad kunskap i förhållande till 

undersökningen. Syftet är att få en bredare kunskap i hur förskollärarna ser på och arbetar med 

små barns inflytande i förskolan.  

 

2.1 Styrdokument och Barnkonvention    

I Läroplan för förskolan står det att förskolan ska vila på demokratisk grund och att barn ska 

inhämta kunskaper och värden. Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.  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 2016, s.4). 1998 utvecklades Läroplan för förskolan (Skolverket 

1998) genom att begreppet inflytande skrevs in under en egen rubrik och sedan dess har det inte 

skett några större förändringar. Det som har lagts till är att barns inflytande skall följas upp och 

dokumenteras.  

 

I artikel 12 i Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef 2017) betonar 

att ”alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad”. Detta stämmer väl in i vårt 

syfte och våra frågeställningar om barns inflytande. Engdahl (2014) nämner 3 aktörer Janusz 

Korczak, Eglantyne Jebb och Ellen Key som var viktiga för barnkonventionens utformande. 

Deras gemensamma nämnare var att de såg barnen som en individ med lika rättigheter. Dessa 

pedagoger skrev rättigheter för barn som sedan uppmärksammades internationellt. Det har haft 

en påverkan på hur världen såg på barns rättigheter i förhållande till de vuxna. Berger (2006) 

menar att redan 1969 arbetade den polska regeringen fram ett förslag på en lag om barns 

rättigheter som Janusz Korcsak föreslagit 60 år tidigare. Tjugo år senare antog Förenta 

nationerna konventionen om barns rättigheter och barnkonventionen hade skapats.  

 

Arnér och Sollerman (2013, s. 14) anser att skillnaden mellan förskolans läroplan och 

barnkonventionen är att barnkonventionen tydliggör rättigheter annars innefattar den samma 

innebörd när det gäller barns inflytande och demokratiuppdrag. Bartley (2001) menar att 

barnkonventionen gäller alla barn under 18 år och inriktar sig på det enskilda barnet. Det 

betyder att den gäller alla barn i de länder som valt att ansluta sig till konventionen. Det skiljer 

sig dock hur de olika länderna tillämpar barnkonventionen i domstolen. På Unicefs hemsida 

(Unicef, 2017) står det att Sveriges riksdag valt att ratificerat1 konventionen år 1990, men inte 

lagt in den i svensk lagstiftning medans Norge år 2003 valde att göra den till lag. Sveriges 

regering har som förslag att barnkonventionen ska bli en del av svensk lagstiftning den 1 januari 

2020. Det är bara USA i hela världen som valt att inte ratificera konventionen.  

 

  

                                                 
1 Ratificerat innebär att staten är förpliktigad att följa konventionen.  



 

3 

 

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Svårigheter att tolka och följa styrdokument  

Läroplanen beskriver inte hur arbetslaget ska utforma sitt arbete i detalj utan innehåller 

riktlinjer. Det är förskollärarens ansvar att utföra ett pedagogiskt arbete som stämmer överens 

med läroplanen enligt Arnér (2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) poängterar att 

det finns problem för förskollärarna att utföra sitt arbete, då de förväntas ta hänsyn till varje 

individs erfarenheter och önskemål och samtidigt uppfylla kraven som beskrivs i 

styrdokumenten. I en senare studie av Pramling samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 

hävdar de att barngrupperna i svensk förskola har blivit större och detta gör det svårt att leva 

upp till läroplanen eftersom kraven samtidigt ökat. Syftet med studien var att problematisera 

möjligheterna och hinder i arbetet med barngruppen med hänsyn till storlek på gruppen och 

deras sätt att leva upp till läroplanen. Forskarna har valt att utföra både enkätundersökning och 

intervjuer som metod. Urvalet har grundats i både stora och små barngrupper med en spridning 

på 11–26 barn eller fler. I resultatet framkommer att stora barngrupper tycks leda till ett mer 

strukturerat arbete, där uppdelningar av mindre grupper i gruppen är ett arbetssätt. 

Förskollärarna lyfter också brist på tid genom hela studien och att den stora gruppen ger det 

enskilda barnet mindre tid när det gäller kommunikation och samspel. Arbetet med barnen blir 

ofta ytligt där man sällan hinner gå in på djupet och barns intresse kommer i skym undan. 

Förskollärarna i studien upplever att de inte alltid kan leva upp till läroplanens intentioner när 

det gäller att ha tid att möta varje barn och kunna se det enskilda barnets utveckling och lärande. 

Samtidigt är det läroplanen förskollärarna skall följa i förskolan.  

 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) indikerar att Sveriges förskolor 

har visat sig vara av hög kvalité till skillnad från andra länder. Men förändringar sker då det 

idag bland annat finns regler om hur snabbt barnen ska få tillgång till en förskoleplats. De allra 

flesta barn idag har en placering på en förskola och det visar sig att barngrupperna blir större. 

För förskollärare har stora barngrupper blivit en aktuell fråga då det visar sig finnas en oro hos 

både förskollärare och föräldrar. Författarnas syfte är att ta reda på hur en idealisk barngrupp 

skulle se ut för förskollärare. Undersökningen sker via frågeformulär som sammanställs och 

analyseras många gånger för att forskarna ska kunna läsa ut resultatet. Det förskollärarna anser 

är att sträva efter är balans i gruppen vad det gäller ålder på barnen, kön, socialbakgrund och 

etnicitet. Det är dock svårt att veta precis i antal vad som skulle vara idealet då förskollärare 

hänvisar till bland annat antal vuxna. Det samtliga förskollärare är överens om är att de vill ha 

mindre antal barn än vad de har i nuläget.  

 

Rosenqvist (2014) visar däremot i sin studie att en för liten barngrupp inte heller är att föredra. 

Då hon anser att det finns svårigheter med att arbeta med små barngrupper. Detta leder till att 

det påverkar barnens kamratrelationer som på det viset blir styrda till ett fåtal barn. Det kanske 

inte heller finns flera barn i samma ålder vilket också minskar flexibiliteten i leken. Författaren 

anser att aktiviteterna för barnen minskar i den lilla gruppen och att planerade och även 

oplanerade aktiviteter inte sker i samma utsträckning. Ofta kommer stora barngrupper på tal i 

forskning som något negativt då förskollärare inte har möjlighet att hinna se den enskilda 

individen och problematik där förskollärare känner sig otillräckliga för barnen som har ett 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna i den här studien menar att en småbarnsavdelning skulle 

bestå av 10–12 barn och en avdelning med 3–5 åringar skulle vara optimal om det var 15–18 

barn. Detta under förutsättning att det inte är för många som är i behov av särskilt stöd eller 

behöver stöttning i sin språkutveckling. Samtidigt är förutsättningen enligt förskollärarna att 

barnen inte har för långa dagar för att personalen ska ha möjlighet att täcka hela dagen 

personalmässigt. 
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Ribaeus (2009) beskriver barnen i dagens samhälle som en investering för framtiden samtidigt 

som barn också ses som störande både för föräldrar och andra i samhället. Resultatet av detta 

har lett till olika Nannyprogram2 där mening är att ge de vuxna redskap att hantera barnen som 

inte är eller beter sig som vuxna förväntar sig och upplever som oacceptabelt. Samtidigt som 

forskning kommer fram till att barn är kompetenta så talar både barnkonventionen och förskolan 

läroplan på sina ställen emot det, eftersom barnet i konventionen är beroende av skydd och i 

Läroplanen handlar det om att barnen behöver omsorg.  

 

2.2.2 Barnsyn 

Pramling Samuelsson, Sommer och Karsten (2011, ss. 38–43) hävdar att i förskolans värld är 

ordet barnperspektiv ett ord som används slarvigt och fritt för att tolka vad innebörden står för. 

De menar att ordet betyder ”en särskild syn på barn” eller ”ett sätt att se på barn” och är därav 

lätt att använda utan vidare eftertanke. Utgår man istället från att barnperspektiv är det är vuxnas 

sätt att försöka se saker ur barnens perspektiv ur en vuxens synvinkel. Som vuxen närmar man 

sig barnen ur ett vuxenperspektiv men försöker komma så nära barnens erfarenheter, 

uppfattningar och deras agerande i det verkliga livet. Barns perspektiv är närmare barnen där 

den vuxne försöker se saker ur barnets perspektiv, den vuxne väljer att representera barnens 

uppfattningar och erfarenheter.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är av den uppfattningen att barns perspektiv, 

barnperspektiv och delaktighet är något som ofta går i symbios med varandra. Pramling 

Samuelsson och Sheridan beskriver delaktighet och barns inflytande, barn är delaktiga både 

genom att uttrycka sig i ord och handling. Det skall också visas samma respekt som mot vuxna 

och den vuxne ska också kunna tolka barnens uttryck och se det som meningsfullt. För att kunna 

göra barnen delaktiga krävs att vuxna kan sätta sig in i hur barnen ser och tänker om saker och 

att det finns en tro och en tillit till barnets förmåga. Med det menas att vuxna intar ett barns 

perspektiv som skulle innebära att barnen inte behöver förmedla åsikter utan istället är det den 

vuxna som besitter kunskap om barns utveckling och lärande som gör de möjligt att tolka barnen 

genom att vara in lyssnande och kunna tolka barnens agerande. Detta leder till att barnen får 

inflytande över sin situation men det kräver också att barnen är delaktiga och tas på allvar. 

Qvarsell (2003) anser att det handlar om att kunna inta eller besitta förmågan att ha ett 

barnperspektiv det kan ses som ett sätt att värna om de som är underordnade och se till att deras 

intressen kommer fram. Det kan användas som ett redskap till att få ett bättre pedagogiskt arbete 

som därmed leder till fördjupad kunskap och en förmåga att se utifrån flera perspektiv. Det är 

av vikt att kunna skilja på de vuxnas syn på barn ifrån ett barns perspektiv. 

 

Saar, Hägglund och Löfdahl (2009) nämner hur det gått till väga då doktoranderna i deras 

utbildning fick utmana sig i sitt tänkande genom att byta perspektiv. Detta skulle leda till 

fördjupad kunskap när det gällde att hitta det politiska barnets mening. Det visar sig att bilder 

på barn ofta är i sociala sammanhang som går att tolka vilken plats och mening de har i just det 

sammanhanget. Ofta är bilderna också tagna i relation och jämförelsevis till vuxna i samhället. 

Utifrån bilderna kan de tyda att barn är underordnade och bör disciplineras. Det är de vuxnas 

sätt att se på barn och det visar sig att barn är allt annat än neutrala. Synen på barn visar sig 

styras genom hierarkier, ideologier och föreställningar som finns i samhället. Detta skapar i sin 

tur en samhällssyn på hur ett barn bör vara. Saar, Hägglund och Löfdahl beskriver hur samhället 

väljer att flytta ansvaret till barnen genom att de vuxna ska se barnen som kompetenta.  

                                                 
2 TV program där föräldrar får hjälp med att komma tillrätta med sina stökiga barn. 
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Till skillnad från barns perspektiv som ger de vuxna chans att beskriva barns åsikter och tankar. 

Ett annat sätt att styra barnen är att påverka när och på vilket sätt barnet skall utöva inflytande. 

Vidare beskriver Arnér (2006) det är det egna perspektivet som är det naturliga ska man som 

förskollärare inta ett barnperspektiv så måste den vuxna göra ett medvetet val. Väljer 

förskolläraren att inta ett barnperspektiv medvetet kan det ändå vara svårt att kunna hålla fast 

vid det. Därför är det mest naturligt att utgå från ett vuxenperspektiv och istället försöka få en 

förståelse för hur barnen uppfattar saker. Som vuxen bör fokuset hamna på vad barnen väljer 

att rikta sin uppmärksamhet på. Westlund (2011) sammanfattar att det enligt forskning är en 

förutsättning att kunna ta ett barns perspektiv om barnen skall få ett inflytande i förskolan.   

          

2.2.3 Förskollärarnas förhållningssätt till barns inflytande 

Arnér och Sollerman (2013, s. 23) anser att det är de vuxnas förhållningssätt till barnen som är 

viktigt eftersom de är förebilder för hur ett demokratiskt samhälle ser ut. Detta medför att barn 

får en ökad förståelse när det gäller rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt 

samhälle. Engdahl (2014) bekräftar att förskollärare ska se barnen här och nu och inte bara som 

framtida medborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta sker genom att de ger barnen möjlighet 

till att använda sin fantasi och kreativitet och därmed utforma verksamheten efter deras 

intressen. 

 

Enligt Westlund (2011) går meningarna isär när hon pratar med pedagoger om barns inflytande. 

Ibland anser pedagogerna att barn har god möjlighet till inflytande då de kan välja mellan 

förutbestämda aktiviteter. Men lika ofta säger de emot sig själva genom att mena att det hindrar 

barns inflytande. Det handlar också om barns rätt till inflytande samtidigt som det är tydligt att 

det bör finnas en balans mellan hur mycket ansvar barnen skall ta. Studiens syfte är att ta reda 

på hur pedagoger arbetar med barns inflytande men också vad det finns för hinder i arbetet med 

barnen. Detta beskriver hon att hon gör genom en kritisk forskning som innebär att kunna vara 

skeptisk, reflekterande och kritisk. Som forskare innebär det att kunna se ur flera perspektiv 

och vara medveten om att det finns flera sanningar. För att kunna göra en sådan studie innebär 

det att forskaren besitter erfarenhet och har satt sig in i ämnet från flera perspektiv. Westlund 

valde ut förskolor och pedagoger som var intresserade av ämnet för att hon ansåg att det skulle 

ge henne en djupare förståelse för pedagogernas arbete. Under sin undersökning gjorde 

Westlund bland annat intervjuer som hon kallade för beskrivande och reflekterade intervjuer. 

Detta gjorde hon eftersom de inte är strukturerade, hon kunde utse teman att prata om men 

också styra om samtalet eller prata om det som pedagogen ville dela med sig av. Pedagogerna 

styrde samtalet medan hon fyllde i med frågor när det passade. Westlund beskriver i sitt resultat 

att valalternativ är ett sätt för barnen att ha ett inflytande och i sådana stunder är det lättare att 

göra barnen medvetna om att de har valmöjligheter. Westlund anser att det är vanligt att 

pedagogerna ger barnen olika förslag och valmöjligheter när det gäller val av material. 

Pedagogerna upplever att barns initiativ är den vanligaste formen i förskolan vad det gäller 

barns inflytande. Ett annat sätt att arbeta med barns inflytande i förskolan är att göra barnen 

delaktiga i olika sysslor som pedagogerna vanligtvis gör så som duka, vattna blommor och 

dylikt. Samtidigt som vissa hinder också uppmärksammas när pedagogerna inte kan arbeta som 

de önskar på grund av yttre faktorer som de inte kan påverka. Det kan vara hur organisationen 

är upplagd, tidsbrist, personaltäthet i förhållande till barngruppens storlek. Andra faktorer som 

påverkar är om pedagogerna inte är överens om hur arbetet med barnen skall gå till i arbetslaget, 

eller att barnens önskemål inte stämmer överens med föräldrars. 
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Ribaeus (2014) anser att det är förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen som ger uttryck 

i vilken utsträckning barnen ska få tillfälle till delaktighet och inflytande både i styrda och fria 

aktiviteter. Qvarsell (2011) är av samma åsikt och menar att det påverkar hur pedagoger är runt 

barnen, det har betydelse hur barnen får möjlighet att leva. Det är pedagogernas förhållningssätt 

som påverkar barnens möjlighet till inflytande. Många gånger är det de vuxna som beslutar om 

vad barnen har för rätt att påverka och utifrån vilka ramar. Qvarsell uttrycker i artikeln att det 

kanske inte är att få bestämma för små barn som är de viktigaste. Det kan finnas andra 

dimensioner som är viktigare så som att respektera varandra och vara lyhörda och visa förståelse 

för både vuxna och barn. Qvarsell hänvisar till Janusz Korczak som var aktuell mellan 1920–

1942, hon tycker att det viktigaste bidraget från honom var hur vi tänker om barn i förhållande 

till demokrati och barns inflytande.  

             

Pramling Samuelsson (2001) refererar i sin artikel till Korczaks syn på barn. Hon har i sin studie 

intervjuat alla femåringar på sexolika förskolor. Tre av förskolorna har genom 

självbedömmning ansett sig vara av god kvalitet, de resterande tre förskolorna hamnar inom 

låg kvalitet. Resultatet av undersökningen är intressant då det skulle betyda att barn som går på 

en förskola som är av god kvalitet skulle få större möjlighet att utöva inflytande. Barnen kunde 

till viss del känna sig delaktiga i beslut och ansåg att det fanns möjlighet att förhandla med 

lärarna. Utifrån sin undersökning ser hon att barn är rätt säkra på vad de får bestämma över så 

som egna tillhörigheter och ibland aktiviteter. I resultatet anser barn att de får bestämma mer 

hemma eftersom det är färre barn där. Sammanfattningsvis beskriver Pramling Samuelsson att 

barn som får möjlighet att utöva inflytande lär sig att bli självständiga och använder de vuxna 

som stöd.  

 

I förskolan besitter förskollärarna en stor kontroll som påverkar barnens rätt till inflytande 

Emilson (2007) beskriver i sitt syfte att hon vill undersöka hur små barn kan påverka sin vardag 

i förskolan i förhållande till lärarkontrollen. Emilson anser att det är tydligt att läraren äger en 

stor del av kontrollen genom sina planerade aktiviteter och sin förmåga att agera gentemot 

barnen. Läraren kan använda sin kontroll genom att till exempel styra samtalet med barnet, 

använda en lekfull röst beroende på hur mycket man som lärare vill sätta sig in i barnets 

perspektiv. Emilson tar upp olika exempel på samlingssituationer som ser olika ut på grund av 

lärarens sätt att hantera situationen. Det handlar om allt från stark lärarkontroll till ett mer 

ödmjukt sätt att möta barnen och ge dem möjlighet att påverka sin samlingsstund. 

Sammanfattningsvis skriver Emilson att barnens inflytande är beroende av stark lärarkontroll. 

Det är upp till förskollärare att förvalta den rätt och att se världen utifrån ett barns perspektiv. 

Emilson (2008) menar i sin avhandling att det är först när makten fördelas mellan förskolläraren 

och barnet som det sker en balans mellan de båda parterna. En undervisning styrd på 

lärarkontroll skapar inga demokratiska värden eftersom inte relationen mellan barnet och 

förskolläraren vilar på en demokratisk grund. Emilson förklarar att det då istället handlar om 

hierarki vilket inte fungerar om man vill ha en förskola som bygger på inflytande och 

delaktighet. Det är inte alltid en medveten handling och för att undvika det bör barn och 

förskollärarna bidra lika mycket för att kommunikationen ska föras framåt. Det som i 

verksamheten kan ses som barnens inflytande i form av att få välja aktivitet kan styras av 

förskolläraren och blir då istället en manipulation. Emilson är tydlig i sin tanke att barn och 

förskolläraren bör ha en symmetrisk relation så att båda får tillbringa sin tid på förskolan utifrån 

samma grunder.        
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Arnér (2006) har i sin avhandling studerat vad kontinuerligt utvecklingsarbete kan ha för 

betydelse för pedagogers förhållningssätt vad det gäller barns inflytande. Genom att 

förskollärare träffas i grupper och diskuterar verkliga händelser och får med sig hemläxor för 

att göra sig uppmärksamma på hur det förhåller sig i olika situationer i verksamheten. En av 

sakerna som diskuterades var hur lätt det är att säga nej istället för ja på förskolan. Enligt 

pedagogerna har många regler funnits länge och gått i arv. Det påstår sig också se en skillnad 

när det blivit ekonomiska besparingar att det lett till fler förhållningsregler att ta hänsyn till då 

barngrupperna blivit större. Förskollärarna menar att det är lätt att säga nej och de gör det ofta. 

Det fick under studien en hemläxa att göra tvärtom där det i regel sa nej skulle de säga ja för att 

uppmärksamma sig själva på i vilka situationer det förekom. I Arnérs reflektion redogör hon 

för hur förskollärarna blir uppmärksammade på att barnen blir förvånade när de får ett ja när de 

är vana att få ett nekande svar. Barnen blir förvånade och tror till en början att de hört fel och 

ställer samma fråga igen. När det sedan får ett positivt besked så kommer de snabbt igång med 

leken som är kreativ och uthållig och skapar koncentration.  

 

2.2.4 Förskollärares syn på inflytande och delaktighet  

Arnér (2009, s. 14) anser att begreppen delaktig och inflytande går isär då innebörden av att 

vara delaktig innebär att få vara en del av något som någon redan bestämt. Inflytande dock har 

en annan mening som att få vara med och påverka sin situation. Enligt Engdahl (2014) har 

pedagogerna i hennes undersökning lagt upp strategier för att öka möjligheten för inflytande 

hos barnen. Det innebär att de ska se över sina regler, vara lyhörda för barnens önskemål och 

att ge barn inflytande över sin tid i verksamheten. Barn ska ha rätt till inflytande och delaktighet 

beskriver Johannesen (2009, s. 32) där vikten handlar om att få vara en i gruppen där alla 

respekterar varandra oavsett åsikter. Det betyder att det i större utsträckning handlar om 

gruppen och inte den enskilde individen. Att som barn få vara med att förhandla för gruppen 

och känna att ens åsikt gör skillnad när de gäller den dagliga verksamheten. Arnér (2006) lyfter 

i sin avhandling hur det gynnar pedagogers arbete att genom egna berättelser få sitta i grupp 

och reflektera och diskutera barns inflytande. Bae (2012) betonar vikten av att barn får vara 

med och delta, ta beslut och föra fram sin åsikt i olika situationer där vuxna och barns 

interaktion präglas av ömsesidig respekt. Det är inte något som bara skall ske i situationer när 

beslut ska fattas utan det ska genomsyra hela dagen. Lindahl (2005) beskriver betydelsen av att 

skapa demokrati i förskolan. Barnen behöver få ta beslut och vara med och påverka i alla 

situationer. Vilket betyder att alla förskolans aktiviteter skall infatta demokratiska värderingar 

och barnen skall ha möjlighet att påverka. Barn lär sig utifrån att få ta ansvar över sina 

handlingar i både förskola och skola. Det är i förskolan barnen skall bekanta sig med demokratin 

och dess värderingar och regler. 

             

Sandberg och Eriksson (2010) väljer däremot i sin forskning att studera de som arbetar i 

förskolan genom att analysera, undersöka och beskriva deras arbete. Undersökningens syfte är 

att ta reda på hur vuxna tolkar barnens deltagande i förskolan. Studiens resultat visar att 

personalen anser att barnen är delaktiga när de väljer att delta i lek och aktiviteter. Personalen 

tycker sig se om barn inte är delaktiga eftersom de då väljer att gå undan och därmed blir 

passiva. I studien beskrivs vikten av att arbetslaget har en positiv inställning och gemensamma 

värderingar vad gäller förskolans policy. Det som framkommer är att det även finns vissa hinder 

i arbetet med barnen och att det beror på vuxnas attityder till barns deltagande. Detta beror 

delvis på att man har svårigheter med strukturen i arbetslaget och behöver se över dagliga 

rutiner och värderingar. 
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2.2.5 Den pedagogiska miljön  

Engdahl (2014) beskriver i sin studie hur barns möten kan se ut i förskolans miljö med fokus 

på barns inflytande och delaktighet. Hon förklarar begreppet pedagogisk miljö i sin studie och 

menar att det handlar om materialet och den fysiska miljö som innefattar både samspel mellan 

barn och samspel mellan vuxna och barn men det kan även handla om vilket klimat som infinner 

sig i rummet. Vidare förklarar Engdahl att de vuxnas förhållningssätt till miljö och material har 

betydelse för barnens möjlighet att få inflytande och vara delaktiga i förskolan. 

 

Biteus & Engholm (2017, ss. 42–45) styrker vår studiens syfte genom att beskriva vikten av att 

utforma lärmiljöer efter barnens intresse och på så sätt öka barnens inflytande. Det är viktigt att 

pedagogerna är medvetna om miljöns påverkan. Rummet i förskolan påverkar barnen i till 

exempel samspel och inflytande därför bör pedagogerna vara medvetna när de väljer hur miljön 

ska utformas. Anpassas miljön utefter att pedagogerna ser barnen som kompetenta då kommer 

också det synas i verksamheten. Genom att ta del av barnens tankar idéer och intressen i 

möbleringen av verksamheten kan det leda till en förbättrad lärmiljö. Pedagogerna bör också se 

det barnen ser genom att ta sig ner på golvet vad är de ser egentligen. Är det bara massa stolsben 

eller finns det saker som kan fånga barnen. Men lärmiljön handlar också om den sociala miljön 

och atmosfären på förskolan. Enligt Westlund (2011) uppstår det ofta samtal mellan barn och 

pedagoger när pedagogerna är nära barnen vid lek eller aktiviteter. Westlund menar att dessa 

samtal är viktiga då pedagogerna får höra barnens åsikter och tankar som i sin tur leder till ett 

ökat inflytande, samtalen kan vara betydande för pedagogernas planering för hur de ska arbeta. 

 

Eriksson Bergstrand (2013) beskriver inomhusmiljöns betydelse i sampel mellan barn och 

pedagoger. Det visar sig att rummens utformning och materiel påverkar barnen och det är av 

vikt att pedagogerna tar vara på barnens intresse vid utformandet av miljön. Ett rum med 

neutralt material tyder i den här studien på att barn väljer att leka i grupp. Det visar sig att 

pedagogerna styrs ibland av det praktiska de kan till exempel inte lägga saker vart som helst 

där de kan vara i vägen. Rummens placering visar sig också ha en betydelse på utformningen 

och leken. Författaren beskriver förskolan idag som en plats där pedagoger ser till att utforma 

en miljö efter vad de anser är för barnens bästa. Det är en plats där barnen är till stor del 

kontrollerade vilket kan uppfattas som om de anpassar sig i en strukturerad och disciplinerad 

miljö av pedagogerna. 

 

Det är svårt att ha en tillåtande miljö på en förskola med åldersblandade grupper anser Sundell 

(1995). Han anser att materialet till de stora barnen ställs undan för att inte vara en fara för de 

små. Detta innebär att de stora barnen måste fråga efter saker som de vill använda och då 

förlorar de sitt inflytande över sin dag på förskolan. Katz (1995) menar tvärtom att det är 

stimulerande för de små barnen att se de större aktivera sig på sin nivå. Då blir de nyfikna och 

kan bli delaktiga fast de egentligen inte är mogna att starta upp aktiviteten på egen hand. 

Westlund (2011) hävdar i sin underökning att pedagogerna anser att verksamheten bygger på 

att barnen själva får välja aktiviteter stora delar av dagen. Det är när barnen styr över sina 

aktiviteter som deras inflytande ökar. Detta sker när förskollärarna tar ett steg tillbaka och ger 

barnen utrymme. Genom att göra materialet synligt för barnen ökar deras möjlighet att själva 

får ett inflytande i sina aktiviteter. Pramling (2003) poängterar att skolans miljö ibland beskrivs 

som den tredje pedagogen då materialet signalerar vad som är tillåtet eller inte. 

 

Hännikäinen och Rasku-Puttonen (2010) har studerat förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor i Finland. Studien handlar om samspel mellan elever och lärare. Detta för att 

göra lärare medvetna om den sociala uppbyggnaden och vad det gör för skillnad om lärare gör 

barnen aktiva i sitt lärande när de gäller gemensamma aktiviteter. Den sociala miljön lyft som 
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viktig och enligt undersökningen ser man en skillnad eftersom lärare kunde förbättra barnens 

deltagande. Genom uppmuntran, se till barnens behov och intressen och genom att vara 

stödjande. Barnen behandlas med respekt och lärarna visade intresse för barnens åsikter. Så att 

det går bra för Finland verkar tyda på att de har lärarstödd undervisning och en bra relation till 

eleverna. De satsar på en mångfald av kreativa aktiviteter som väcker nyfikenhet och stimulerar 

barnens intressen som ger motivation till lärande.  Williams, Sheridan och Sandberg (2014) 

påtalar vikten av att det finns social kunskap som barn behöver lära sig. Så som att utveckla sin 

egen självkänsla, respekt för andra människor och en förståelse för att människor tänker olika, 

våga stå upp för sig själva och kunna uttrycka sig. Förskollärarna i undersökningen anser att 

den sociala biten är grundläggande för att barn ska kunna lära sig.  

             

Arnér (2006) beskriver att förskolan präglas av traditioner och vanor som beskrivs som djupt 

rotade, det kan förklaras som något som är specifikt för den arbetsplatsen eller något som 

funnits under lång tid. Ett uttryck som ibland förekommer i förskolan är att det "sitter i 

väggarna". Det kan handla om outtalade regler och förhållningssätt bland personal som funnits 

långt innan nuvarande personal har anställts på förskolan menar Arnér. Det kan också ha 

ekonomiska aspekter eller andra ramar som styr verksamheten. Det kan handla om andra dolda 

företeelser som tenderar i utformningen av verksamheten men också i personalens 

förhållningssätt som styr arbetet med barnen.   

   

 

2.3 Teoretisk ram  

I vår studie kommer vi använda Janusz Korczak som grund då det stämmer väl in med vårt 

syfte. Vi kommer även utgå från barndomssociologen Corsaro då Korczaks tankar återfinns i 

barndomssociologin som ser barnen som aktörer (Corsaro 2005). Vad som utmärker Korczak 

är hans starka tilltro till barns förmåga, han kämpade för deras rätt till respekt och inflytande 

(Korczak, 2002, ss. 22–27). Barns inflytande och rättigheter betydde mycket för Korczak som 

ansåg att även det minsta barnet var en viktig och kompetent individ med rätt att ta egna beslut 

och initiativ. Barn ska inte behöva vänta på att bli vuxna utan de betyder något här och nu menar 

Korczak (2016, s. 36). Att få höra nedvärderande saker som barn till exempel att man är för 

liten eller att som barn inte få föra fram sin talan, helst ska barnet inte ta någon plats och inte 

synas, det är ingen utvecklande uppväxt. Då upplever barnen att de inte betyder någonting 

förens dem bli vuxna och de berövas flera år av sin barndom. Korczak (2016, s. 12) betonar att 

barn som får en kärleksfull uppfostran och omges av demokrati, sympati och människor som 

kan ta ansvar skapar bra förutsättningar för ett samhälle där fred och rättvisa genomsyras.  Här 

har förskollärarna en tydlig roll under barnens förskoleår och då vårt syfte är att undersöka 

förskollärarens uppfattning om små barns inflytande i förskolan är det intressant att använda 

sig av Janusz Korczaks teori.  

 

Korczak drev två barnhem i Warszawa där han kunde studera barn både i skolan och i det 

verkliga livet beskriver Berger (2006). Korczak (2016, s. 14) forskade genom att föra 

anteckningar om barn och deras intellektuella, fysiska men även sociala utveckling. Han utgick 

till största del av observationer som metod i sin forskning och hade en särskild förmåga vad det 

gällde att få kontakt med barn. Berger (2006) belyser att barnhemmen var de mest organiserade 

i Europa och de var kända för att ge barnen demokrati i verksamheten. Korczaks engagemang 

grundar sig i en ideologi som gick ut på att sätta barnet i centrum. Han menar att mycket beror 

på hur barnen har det nu hur samhället skall se ut i framtiden. Mathiasson (2004, s. 17) anser 

att Korczak ville göra barnhemmen till ett socialt experiment, vilket innebar att verksamheten 
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byggdes på självstyre. Korczak (2016, s. 14) beskriver idéen med att barnhemmen skulle 

fungera som samhället i stort fast i mindre skala. Vidare skriver Mathiasson att barnen fick 

inflytande genom att bestämma alla regler. Korczak (2003, s. 225) anger hur det på varje 

barnhem fanns en kamratdomstol som de lottade fem stycken domare till, varav en alltid var 

vuxen. Alla barn hade ansvar för vissa uppgifter och de höll efter varandra. Om någon inte 

skötte sig fanns risken att hamna i barnens egen domstol där de kunde rätta till de fel som de 

ansåg ha inträffat. Till domstolen kunde även lärare och Korczak bli kallade. I Korczak (2016, 

ss. 156–159) kan man läsa om andra pedagogiska experiment som Korczak genomförde på sina 

barnhem så som anslagstavlan och brevlådan. Anslagstavlan var en tavla som var tillgänglig 

för barnen där de hade möjlighet att se vad som sattes upp. Det kunde vara meddelande, 

annonser, rebusar eller tidningsurklipp. När detta skedde strömmade barnen dit och ville läsa 

vad som förmedlades. Korczaks tanke var att slippa alla frågor och upprepningar efter 

genomgångar och han menar att anslagstavlan var svår att klara sig utan. En annan tanke med 

tavlan var att väcka barnens nyfikenhet. De barn som inte kunde läsa blev beroende av de som 

kunde och det drev dem till att utveckla ett intresse för att själva lära sig läsa. Fastän de inte 

kunde alfabetet lärde de sig känna igen vissa ord och sina namn. Medan anslagstavlan ger 

barnen direkta besked kunde brevlådan skjuta på beslut och svar. I brevlådan kunde barnen 

lägga lappar med sina tankar, önskemål, frågor och åsikter. Det kunde till exempel handla om 

att man blev illa behandlad av någon, om något var orättvist eller om man önskade något. Varje 

kväll töms lådan och en pedagog läser lapparna i lugn och ro för att kanske upptäcka något 

budskap som man på dagen inte hunnit reflektera över på grund av tidsbrist. Detta är ett sätt för 

barnen att kunna utrycka sig enskilt eller anonymt men också att få sin röst hörd. Även här fick 

de läs och skrivkunniga barnen hjälpa de som inte kunde vilket resulterade i en vilja av att lära 

sig. Barnen fick vänta olika länge på svar beroende på vikten av lappens innehåll. Detta lär 

enligt Korczak barnen att skilja mellan stora och små bekymmer och sorger, men framför allt 

får de lära sig att vänta på att svar inte alltid kommer direkt. Korczak (2016, s.16) påpekar 

vikten av att barnen lär sig hur de ska uppföra sig, men att stämningen bland barnen ska vara 

lättsam och finnas utrymme för bus och uppstudsighet. 

 

Korczak (2016) lade redan för 100 år sedan stor vikt vid barns inflytande, vilket än idag är ett 

av målen i läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016, s. 12): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklarmål  

• Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation 

• Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

• Utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.  

 

Berger (2006) betonar att Janusz Korczak redan i början av 1900-talet lagt grunden även till 

Barnkonventionen som inriktar sig till det enskilda barnet under 18 år. 

Korczak (2016, ss. 25–26) menar att det finns många olika sorters individer med olika 

personligheter, en del är lugna andra är mer aktiva, alla barn är olika och det gäller bara att ta 

vara på styrkan hos de individerna. Det är upplevelserna och erfarenheterna som formar barnen 

på deras väg. Korczak definierar vikten av att inte fråga: ”Är inte barnet intelligent?” utan 

istället fråga: ”Hur är hans intelligens”. Detta styrker Korczak även om hans texter är gamla att 

han hade ett synsätt som även passar dagens samhälle. ” 
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Korczak (2002, s. 27) hävdar att mitt i leken eller diskussionen är vi alla på samma 

mognadsgrad oavsett ålder. Man kan i Mathiasson (2004, s. 18) läsa följande citat:  
 

När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick 

av barnets liv, och dessa ögonblick har samma mognadsgrad. Barn är människor – precis 

som vuxna. Men de saknar en sak som vuxna har: erfarenhet. (Korczak)   

 

Korczak (2016, ss. 38–39) beskriver en liten pojke som bor på landsbygden. Han utforskar sitt 

närområde på egen hand och stöter på en del problem som han på ett eller annat sätt löser. 

Genom att ge pojken denna frihet till att utforska sitt närområde utvecklas han och får ta del av 

många nya intryck. Trots att pojken bara är ett år lever han ett utvecklande liv och ju äldre 

pojken blir desto längre blir hans utflykter. Detta medan barnen i städerna inte har dessa friheter 

utan är betydligt mer begränsade, vilket hindrar deras utveckling då Korczak anser att man lär 

sig av att uppleva, genomföra och övervinna olika situationer. Här är det viktigt, enligt Korczak 

(2016, s. 123) att inte som vuxen vara behjälplig i varje ögonblick utan låta barnet misslyckas 

och göra fel. Den moraliska styrkan ökar när barnet möter motgångar och får öva och utvecklas.  

Korczak (2016, ss. 20–26) uttrycker sin syn på barn och hans idéer om hur man som barn har 

rätten till att vara en egen individ. Ett barn är aldrig föräldrarnas utan en individ med egna 

rättigheter att bestämma över sig själv. Det är enligt Korczaks text, människorna runt barnet 

som bär på förväntningar som passar deras livsstil. Korczak beskriver till exempel hur det vore 

om ett barn från en rik familj skulle vilja bli hantverkare, det skulle vara det värsta tänkbara för 

familjen. Korczak menar att det inte tyder på kärlek till sitt barn, utan snarare att föräldrarna 

bara är själviska och ser till sig själva.  

 

2.3.1 Barndomssociologin 

I vår studie beskriver vi Korczaks tankar om barnsyn vilket vi kopplar till Corsaros teori, vi ser 

likheter mellan de båda aktörernas sätt att se på barn. Corsaros teori handlar om hur barn skapar 

kamratkulturer i olika arenor i detta fall i förskolan som i sin tur är en egen kamratkultur. Detta 

menar Corsaro (2005) handlar om när barn regelbundet vistas mycket tid tillsammans i olika 

grupper som skapar olika kamratkulturer. Vi uppfattar det som att kamratkulturer är något som 

uppstår till exempel på förskolan, skolan, fritidsaktiviteter i form av olika arenor. Barnen 

beskrivs som aktörer som skapar sina egna normer att utgå ifrån för att fungera socialt i samspel 

med andra barn. Detta händer i förskolan genom att barnen utsätts för prövningar på deras nivå, 

allt eftersom barnen mognar växer deras sociala kompetens och det växer med sin uppgift inför 

vuxenlivet menar Corsaro (2005). Detta hör ihop med Corsaros tankar om tolkande 

reproduktion som betyder att barn får influenser från vuxenvärlden som de sedan bryter ner till 

sin egen nivå. I leken bearbetar barnen intrycken från vuxenvärlden på ett sätt som blir 

förståeligt för dem.  

 

 I förskolan kan det framträda att de vuxna ser barnen som objekt. De vuxna vill barnens bästa 

och utgår från dem själva i gott syfte till barnen. Corsaro (2005) beskriver sekundära 

anpassningar där barnen ger sken av att förhålla sig till regler och rutiner som de vuxna bestämt. 

I verkligheten handlar det om att de sätter sig emot och skapar sina egna vägar runt reglerna. 

Detta ser vi som ett eventuellt bekymmer när de vuxna sätter regler kring vad de tror är för 

barnens bästa. I själva verket kanske barnen redan har sina egna värderingar och regler som 

fungerar bättre i deras värld.  
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3 METOD 
Denna del kommer att presentera valet av forskningsmetod och vilka konsekvenser det kan 

innebära för studien. I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med 

hjälp av fokusgruppssamtal. Nedanstående text kommer också lämna en redogörelse för vilka 

forskningsetiska principer som tagits hänsyn till.  

 

 

3.1 Kvalitativ metod 
I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vårt resultat inte är mätbart. 

Enligt Björkdahl Ordell (2014, s. 196) innebär en kvalitativ metod att forskaren vill få en 

djupare förståelse i ämnet. I en kvalitativ undersökning som till exempel fokusgruppsamtal blir 

inte deltagarantalet så stort, det är lättare att få mer utvecklade tankar av deltagarna. Vi har valt 

fokussamtal som metod för att det ger deltagarna större möjlighet till fria diskussioner inom 

ämnet vilket innebär ett friare undersökningssätt. Detta genom att fundera kring vad som skulle 

ge oss mest intressant underlag för undersökningen. Med sin medverkan i ett fokusgruppsamtal 

får varje deltagare dela med sig av sina kunskaper i ämnet. Förskollärarna får möjlighet att ställa 

frågor som skapar diskussion, chans till att ifrågasätta varandra och belysa nya perspektiv vad 

det gäller små barns inflytande. Resultatet av fokussamtalet är inte möjlig att få genom att välja 

någon annan kvalitativ metod menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 30). Ett 

fokusgruppssamtal är därför aktuellt eftersom förskollärarnas uppfattningar om små barns 

inflytande i förskolan ska diskuteras. Detta innebär enligt Fejes och Thorberg (2015, s. 35) att 

det blir en utmaning att skapa något meningsfullt av all den information vi tar del av.  

 

3.2 Fokusgruppsamtal  

Fokussamtal skiljer sig från gruppintervjuer eftersom deltagarna får diskutera friare om ämnet 

menar Davidsson (2014, s. 64). Fördelarna med att använda en sådan metod är att den inte är 

strukturerad och kräver inte att deltagarna är pålästa och förberedda. Det enda förskollärarna 

behöver göra är att infinna sig och dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring små barns 

inflytande. Det är resultatet av vad gruppen tycker som är viktigt och inte den enskilda 

individen. Ett fokusgruppsamtal rekommenderas att innefatta fyra till fem personer. Davidsson 

(2014, s. 66–67) anser att gruppens storlek är en avgörande del för studiens resultat. Skulle man 

vara färre som till exempel tre så är det lätt att två har samma åsikt och den tredje hamnar 

utanför. Vilket skulle betyda att den personens åsikt inte skulle komma fram i diskussionen. 

Davidsson (2014, s. 67) hävdar att ämnet man valt avgör om personerna bör känna till varandra 

eller inte. När ämnet anses vara känsligt kan de vara till fördel om deltagarna är bekanta med 

varandra. Frågan om små barns inflytande anser vi inte är ett känsligt ämne därför behöver vi i 

studien inte ta hänsyn till det i gruppsammansättningen. I samband med fokussamtalet har vi 

läst högt ett stycke text för att få igång diskussioner. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Två andra aspekter som är viktiga är reliabilitet och validitet. Med de menas att reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet och trovärdighet att studien har genomförts på ett korrekt sätt menar 

Thurén (2007, s. 26). Det är viktigt att se över antal och urval av deltagare så att inte 

tillfälligheterna styr resultatet. Validitet betyder att vi i detta fallet undersöker förskollärarnas 

syn på små barns inflytande och inget annat. Om undersökningen utförs korrekt anses 

undersökningen ha hög reliabilitet om svaret stämmer överens med andra pålitliga 
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undersökningar har resultatet hög validitet. Är undersökningen ogenomtänkt och felaktigt 

genomförd saknar den validitet enligt Thurén (2007, ss. 26–27). Fördelar med 

fokusgruppsamtal är att flertalet förskollärare kommer till tals och den enskilda individens 

åsikter kommer fram på ett lättsamt sätt. Det sätts inte så höga krav på personliga svar utan 

fokuset läggs på gruppens diskussion. Allt som sägs behöver inte vara personliga åsikter utan 

alla tankar är viktiga. Respondenterna kommer inte få tillgång till intervjufrågorna innan 

samtalet och behöver då inte heller förbereda sig. Detta på grund av att vi vill fånga deltagarnas 

spontana tankar och komma så nära verkligheten som möjligt. Annars finns risken att 

förskollärarna förbereder sig och ger oss svar om hur de vill att det ska se ut. Vår tanke var att 

använda oss av ljudupptagning och eventuellt videoinspelning, inför förberedandet av samtalet 

hade känslan uppstått av att det fanns någon som kände sig illa till mods för att samtalet skulle 

spelas in med hjälp av video. Därför tog vi i tidigt skede ett gemensamt beslut om att inte 

använda oss av denna teknik utan enbart av ljudupptagning för att det inte skulle påverka vår 

studie negativt. Löfgren (2015, s. 150) beskriver vikten av att vara väl förberedd och insatt med 

tekniken vid ljudupptagning då det är vanligt att det inte fungerar. En till svårighet att ta hänsyn 

till är om inte alla skulle vara aktiva i samtalet, då är det moderatorns uppgift att leda in den 

som är mer passiv.  

 

3.4 Urval 

Till vår undersökning valdes två förskolechefer ut i två olika kommuner i södra delen av 

Sverige. Första kontakten togs muntligt med respektive förskolechef, sedan skickades vårt 

missivbrev (se bilaga 1) med information om syftet med vår studie till dem. Därefter fick vi 

deras godkännande för vår undersökning. 10 förskollärare bjöds in varav 9 stycken tackade ja 

till att delta, 4 respektive 5 förskollärare i varje fokusgrupp. Förskollärarna som valdes ut 

arbetade samtliga på olika förskolor i två olika kommuner och var i ålder 33–61 år. Samtliga 

förskollärare varit verksamma i förskolan i mer än 10 år. Fördelarna med att välja erfarna 

förskollärare har att göra med att vi tror de besitter mycket kunskap. Nackdelar kan vara att vi 

inte får del av hur nyutexaminerade skulle resonera. Inbjudan skedde via telefonsamtal, efter 

att de visat sitt intresse för att vara delaktiga i fokussamtalet skickades samma informationsbrev 

som till förskolecheferna till samtliga förskollärare via post. Tanken var att samtalen skulle ske 

på kvällstid men ett av samtalen ägde rum på eftermiddagen under förskollärarnas arbetstid. 

Alla förskollärare som valdes ut har erfarenhet att arbeta med barn som är 1–3 år. Detta för att 

respondenterna skall kunna bidra med viktiga relevanta tankar och åsikter utifrån deras 

profession. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 52) skall respondenterna besitta 

kunskap och var insatta för att kunna delge viktiga tankar och åsikter. I resultatet har vi valt att 

använda oss av dessa namn för att göra personerna anonyma Astrid, Annica, Alice, Ann, 

Agneta, Berit, Barbro, Bea och Belinda.  

 

3.5 Genomförande 

I nedanstående text beskrivs tillvägagångssättet av våra fokusgruppssamtal samt bearbetning 

av insamlat material och hur vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

      

Eftermiddagen/kvällen började med fika och deltagarna fick bekanta sig med varandra. 

Atmosfären vid mottagandet var inbjudande och deltagarna gav ett lättsamt intryck. Efter cirka 

20 minuters mingel så gjorde vi en presentation om studiens syfte. Vi frågade om alla fått 

informationsbrevet och godkände innehållet. Efter det förklarade vi hur samtalet skulle gå till 

och att en av oss skulle vara moderator och en observatör. En moderator är den som hjälper till 
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om personerna kör fast eller alternativt inte är delaktig i samtalet beskriver Davidsson (2014, s. 

65). Observatörens uppgift är att observera och anteckna kroppsspråk, gester och interaktionen 

mellan respondenterna och får enligt Davidsson (2014, ss. 65–66) fånga sådant som inte går att 

spela in. Därefter sker en genomgång av regler (bilaga 3) som gruppen skulle förhålla sig till 

under samtalet. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 67) menar att det är viktigt att informera 

om regler för att undvika att respondenterna tar illa vid sig vid tillsägelse. Moderatorn 

informerade om att ipads skulle användas vid ljudupptagningen. Under samtalet ställdes frågor 

för att föra diskussionen framåt. Avslutningsvis påtalade vi att det är deltagarna som är experter 

i ämnet och att deras åsikter är viktiga.  

 

Samtalet började med att samtalsledaren läste ett textstycke ur Arnér (2009, ss. 15–16) med en 

problematisering om barns inflytande (bilaga 2). Detta för att komma igång med diskussionen 

som en ”isbrytare”. Intressant med fokusgrupper är att diskussionerna ofta har en tendens att 

bli argumenterande eftersom varje deltagare lyfter fram sina egna åsikter och uppfattningar 

skriver Davidsson (2014, s. 65). Men det gäller ändå att även ta vara på helheten av samtalet 

och inte bara enskilda åsikter. Samtalet fortskred och moderatorn kom med påståenden och 

frågor när diskussionen avtog. Efter cirka 50 minuter avslutades fokusgruppssamtalet och 

moderatorn gjorde en sammanfattning. Ljudupptagningen stängdes av och vi tackade för deras 

medverkan.  

    

3.6 Forskningsetik 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990). 

Det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till: samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet. För att uppfylla informationskravet kontaktades 

förskolechefer vid de tilltänkta förskolorna innan vi kontaktade förskollärarna (Löfdahl, 2014, 

s. 36). När förskolechefen lämnat sitt medgivande för undersökningen kontaktade vi respektive 

förskollärare genom en muntlig förfrågan om deltagande i undersökningen. Vid tillfrågandet 

gav vi information om att undersökningen är frivillig, personen kan välja att bryta deltagandet 

när den vill oavsett orsak. Deltagaren fick också veta hur vi tillhandahåller och transkriberar 

insamlat material som enbart kommer användas i studien. Vilket betyder att det inte går att 

utläsa vart eller vem som deltagit i undersökningen (Löfdahl, 2014, s. 37). En tid innan 

undersökningens start fick berörda deltagare en skriftlig inbjudan om tid och plats. I inbjudan 

fanns också de forskningsetiska principerna med skriftligt att läsa. I slutet på inbjudan kunde 

deltagarna hitta våra kontaktuppgifter om det har frågor och funderingar kring 

fokusgruppsamtalet. Väljer förskollärarna att acceptera inbjudan och komma till samtalet så 

medger deltagaren sitt godkännande att delta i fokusgruppsamtalet och samtyckeskravet är 

uppfyllt.  

  

3.7 Analys 

Enligt Löfgren (2015, s. 151) är det ett bra sätt att lyssna på det inspelade materialet och skriva 

ner ordagrant respondenternas uttalanden för att kunna sammanställa insamlat material. Vi 

valde att dela upp transkriberingen av materialet så att den som var observatör fick uppgiften 

att lyssna av inspelningen och ordagrant skriva ner vad varje deltagare sa. Före bearbetningen 

beslutade vi tillsammans hur vi skulle förhålla oss till materialet till exempel att vi påbörjade 

ny sida efter ny fråga, detta är enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s.48) en öppen 

kodning. Vi valde att noggrant anteckna tiden högst upp på varje sida för att lätt kunna gå 

tillbaka i inspelningen. Vi valde att skriva ner anteckningarna på endast en sida av pappret. När 

resultatet skulle sammanställdes kunde vi lägga ut allt på ett bord och få en överblick över det 
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insamlande materialet. Malmqvist (2014, s. 124) menar att man på de sättet får en helhetssyn 

över det insamlade materialet. Vi gick igenom fråga för fråga och ställde den mot vårt syfte och 

frågeställningar. Kodning gjordes genom att texten markerades med överstrykningspennor i 

flera färger för att tydligt få en bild av de olika kategorierna som var styrdokument, barns 

inflytande, arbetssätt, förhållningssätt och miljön. Detta medförde diskussioner mellan oss om 

hur samtalen varit och vilka resultat som kom fram, hur stämningen var under båda samtalen. 

Utifrån detta kunde resultatet bearbetas och det som var av intresse skrivas ner. Emellanåt fick 

vi gå tillbaka till inspelningarna och lyssna igen för att uppleva sammanhanget i diskussionen.  

För att göra studien och deltagarna anonyma får de i samtal 1 namn som börjar på A och samtal 

2 får namn som börjar på B. Detta för att underlätta för sammanställningen. 

 

4 RESULTAT 
I nedanstående resultatdel kommer vi att presentera de som kommit fram under våra 

fokusgruppsamtal vad det gäller små barns inflytande. Under sammanställningen utgår vi från 

vårt syfte som är att undersöka förskollärares uppfattning om små barns inflytande i förskolan.  

 

 

4.1 Styrdokumenten  
Diskussioner kring Läroplanen och att alla förskollärare tolkar den olika var gemensamt i båda 

grupperna. Flera av förskollärarna känner att det har svårt att uppfylla alla mål i läroplanen. 

Annica menar att även om vi ska använda den som vår bibel så kan vi tolka den väldigt olika. 

Hon menar att mycket sitter i ryggmärgen på det sättet man själv blivit lärd. Hon ser en svårighet 

eftersom hon arbetar med barn från olika kulturer. Alla har olika bagage vilket gör att de måste 

mötas på olika sätt med hänsyn till deras bakgrund. Vilket i sin tur gör det svårare att uppfylla 

läroplanens intentioner. Annica upplever det frustrerande eftersom det är så mycket man som 

förskollärare vill och ska ge barnen: 

 
De ska vara rustade för världen helt enkelt och bli bra samhällsmedborgare.   

 

Vad Annica påpekar är förskollärarnas demokratiska uppdrag. Förskollärarna menar att 

Läroplan för förskolan är tolkningsbar och det står ingenstans hur man exakt ska göra i 

praktiken. De menar att vissa mål är svåra att få med i verksamheten och diskuterar vad det kan 

bero på. Annica säger: 

 
Vad är det som gör att vi inte kan uppfylla de här målen? Har det med mig som person att 

göra? Någonting som är uppifrån ledningen eller har vi inte medel till det. 

 

Annica ser det som ett dilemma att uppfylla Läroplansmålen och funderar vad det kan bero på. 

Förskollärarna är ganska överens om att de inte har tiden och skulle behöva diskutera kring 

olika begrepp som till exempel vad betyder demokrati för dig. På det sättet skulle arbetslagen 

få en mer gemensam syn på sitt sätt att arbeta. Det finns en brist när det gäller reflektionstid 

och samtliga önskar mer tid för reflektion i arbetslagen. Bea uttrycker:  

 
Det tål att diskuteras ganska mycket vi har olika uppfattningar vi vuxna.  

 

Bea betonar vikten av att få en samsyn i arbetslaget och menar att det sker genom diskussion 

och reflektion. 
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4.2 Förskollärares syn på barns inflytande  

I sammanställningen angående hur förskollärarna ser på barns inflytande är de ganska överens 

i samtalen. Inflytande i förskolans verksamhet betyder att barnen skall bli lyssnade på, få 

möjlighet att utforma sin dag, bli sedd, hörd och självständig. Samtliga förskollärare belyser 

vikten av att lyckas fånga barnens intresse. Barbro beskriver:  
 

Jag känner att barnen skall vara delaktiga och få vara med och påverka sin vardag. Det är 

vår uppgift som vuxen att observera och fånga barnens intresse.  

 

Barbro förklarar att det är förskollärares skyldighet att utgå från ett barns perspektiv. Med de 

mindre barnen krävs att personalen är lyhörd för kroppsspråk, mimik och andra uttryck som är 

betydande. Berit konstaterar att det borde vara de utbildade pedagogerna som arbetar med de 

yngsta barnen eftersom det krävs att man är lyhörd. Förskollärarna är också överens om att 

barnen har mycket inflytande under deras dag i förskolan. Det är ett dilemma för var går gränsen 

för vad barnen ska få påverka. Bea instämmer med gruppen och uttrycker: 

 
Vart ska vi dra gränsen för barns inflytande? Skall de få bestämma själva? De är klart att 

de inte kan ta sju potatisar och inga köttbullar, men alltså hur gör vi?  

 

Bea är kritisk i sitt uttalande och vill få fram de andras åsikter om i vilken utsträckning barnen 

ska få bestämma. Förskollärarna menar att det är de vuxnas ansvar i slutändan då små barn inte 

kan förstå konsekvenserna av sitt agerande. Det är dock viktigt att barnen får vara med och 

påverka och att förskollärarna utgår från barnens intresse. Samtidigt som förskollärarna menar 

att det finns hinder i arbetet då man som förskollärare har andra saker som också måste göras. 

Bea upplever svårigheter: 

 
Att vara förskollärare är nog det allra svåraste, känner jag, att fånga barnens intresse, att få 

med dem och det barnen tycker är spännande. Det tycker jag är de svåraste man har så 

många måsten så man har svårt att ta till och hinna reflektera över barnens intressen.  

 

Bea belyser problematiken kring att hinna upptäcka barnens intresse eftersom tiden ska räcka 

till så mycket mer. Förskollärarna är överens om att det finns vissa hinder så som brist för tid 

till reflektion och kunna vara nära barnen när så mycket annat måste göras.  

 

Fokusgruppssamtalet fortlöper och det som kommer fram är att förskollärarna tolkar begrepp 

olika. Därför är reflektion och pedagogiska diskussioner viktiga eftersom till exempel 

demokrati kan tolkas olika säger Alice som i sitt arbetslag lägger in reflektion på den 

gemensamma planeringen. Under fokusgruppsamtalet diskuteras förhållningssätt och barnsyn. 

Annica upplever att det handlar om flexibilitet hos förskollärarna och uttrycker: 

 
Tänker att det beror på hur flexibel man är som person. Vi ska ha en gemensam barnsyn 

och min barnsyn är faktiskt annorlunda jämfört med dig och alla er som sitter här för vi är 

olika.  

 

Med citatet ovan menar Annica att det är viktigt att skapa ett gemensamt förhållningssätt till 

barnen eftersom vi alla är olika.  

 

Alla förskollärare i båda samtalen är överens om att de är dåliga på att göra barnen medvetna 

om sitt inflytande. Barnen tror att de är de vuxna som bestämmer, de vuxna bör lyfta i samtalen 

med barnen och benämna med ord som gör att barnen blir medvetna om sitt inflytande. I ett av 

samtalen utrycker Ann att barnen kanske ändå är medvetna om att de har ett inflytande. De 
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kommer med förslag under samlingar om hur stunden ska utformas efter deras önskemål vilket 

kanske innebär att de ändå är medvetna. Ann säger: 

 
Jag märker det på våra små när vi har samling med sagopåsar och sångkort som hänger så 

de ser… Jag har haft nån tanke med samling men oftast är de dem som vill göra en sagopåse 

och då tar vi ner en sån och så får du göra det. Oftast är de dem som styr men om de vet 

om det vet jag inte.  
 

Ann menar att det finns möjlighet för barnen att påverka, i detta fallet sin samlingsstund men 

om barnen är medvetna om att de kan påverka är hon osäker på. Hon anser att det är viktigt att 

förskollärare är tydliga med att ge barnen positiv uppmuntran när de tar för sig. I samtalen 

kritiserar en förskollärare sig själv hon menar att det beror på hur man lägger fram det. Väljer 

du att i negativ klang säga: ”-Nu har du ju faktiskt valt det här pusslet, då måste du lägga färdigt 

det innan du får gå.” Säger Belinda och resten av gruppen skrattar igenkännande.  

 
 
4.3 Hur förskollärare arbetar med barns inflytande  
I samtalen framkommer olikheten mellan förskollärarnas arbetssätt kring barns inflytande. En 

del arbetar med leklådor medan andra har visioner om att jobba så. Med leklådor beskriver de 

material som de vuxna lagt i lådor med synlig bild av innehållet. Dessa skall barnen kunna välja 

att leka med och på så sätt få inflytande. Medan andra låter barnen välja olika rum så menar 

Alice att det faller sig naturligt att barnen delar upp sig i rummen. Hos henne får barnen även 

gå emellan avdelningarna vissa stunder. Det fungerar bra men krävs att man som vuxen är 

närvarande. Agneta instämmer att det fungerar bra även om många väljer samma rum. En del 

barn väljer att göra samma sak ofta på grund av osäkerhet eller kan de vara så att de inte vet 

vad de har att välja på. Det är förskollärarnas uppgift att ge barnen nya upplevelser och förslag 

på vad det finns att välja mellan. Annica uttrycker:  

 
Ibland krävs de att vi som vuxna leder in barnen till att våga testa nya saker och få ny input.  

 

Annica anser att det är förskollärares skyldighet att utmana barnen och ge dem inspiration till 

nya upplevelser. I samtalet kommer flera förskollärare fram till att de är när man lyckas fånga 

barnens intresse som temaarbetet blir intressant. På en förskola har förskollärarna fångat 

barnens intresse för affären och Agneta uttrycker tillvägagångssättet:  

 
Nästan alla har lekt affär, nästan hela barngruppen. Så nu ska vi gå vidare med det lite, vad 

är en affär och utveckla den mer och gå ner till affären och hälsa på. Det har vi tänkt spinna 

på det är utifrån deras intressen så det ska bli kul.  

 

Agneta menar att det är viktigt att vi uppmärksammar och tar tillvara på sådant som fångar 

barnen. En förskola hade fångat barnens intresse när det gäller 112 istället för att personalen 

skrev ner punkter om vad som skulle tas upp fick barnen vara med och med hjälp av en vuxen 

skriva ner frågeställningar om vad de ville veta. En annan förskola har valt att fånga upp barnens 

intresse för havet och fiskar och utefter det har barnen lärt sig till exempel namn på fiskar så 

som hammarhaj och clownfisk. Ann säger: 

 
Jag satte på ett youtube klipp med fiskar i ett korallrev på projektorn och de fastnade de 

för. Ett par dagar senare frågar barnen om de får titta på fiskarna igen och de fick de. Utifrån 

deras intresse valde vi detta som tema denna terminen. 
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Ann beskriver hur hon av en slump väckte barnens intresse genom ett youtube klipp. Därefter 

förklarar hon hur mycket kunskap det förde med sig om till exempel olika fisksorter. Barnen 

kom i efterhand och ville lära sig mer om livet i korallrevet. Förskollärarna var överens om att 

det är viktigt att inte i förväg bestämma hur temaarbetet skall utformas eller vilken riktning det 

skall ta. Det gäller att kunna följa barnen och det som upptar deras intressen. Bea menar att det 

är en förutsättning att förskollärare är öppen för barnens tankar och idéer och säger:  
 

Man vet ju inte vart temaarbetet tar vägen för barnens intresse kan ju ta olika riktningar 

och de är ju spännande.  

 

Bea poängterar vikten av att inte ha ett färdigt mål på temat utan följa barnen och deras 

önskemål om hur temat skall utvecklas. 

 

4.4 Delaktighet eller inflytande, har det samma innebörd 

I båda samtalen har ordet delaktighet uppkommit och betydelsen av detta har lett till 

diskussioner. Därav blev de naturligt att lägga in en extra fråga under båda samtalen. Vad är 

skillnaden mellan delaktighet och inflytande? I båda grupperna uppstår tystnad och funderade 

blickar avlöser varandra innan diskussionen drar igång. Annica startar upp diskussion i samtalet 

med att hon tycker att det går hand i hand. Vidare i samtalen noterar vi att de flesta 

förskollärarna skiljer på delaktighet och inflytande. Delaktig väljer du att vara genom att delta 

i något som någon annan redan bestämt och Belinda säger: 

 
De är delaktiga jättemycket, hela dagen.  

 

 

Belinda förklarar att det händer mycket på en dag i förskolan och att barnen är delaktiga under 

många situationer. Inflytande är däremot något som du får vara med att påverka. Bea drar 

paralleller mellan barnens dag på förskolan och pågående fokussamtal och säger:  

 
Jag är med i detta samtal. Jag har inget inflytande men jag är delaktig.  

 

Bea menar att barnen kan välja att vara med i en planerad aktivitet, de har då inget inflytande 

men är delaktiga. Förskollärarna vrider och vänder på ordens betydelse och kommer fram till 

att barnen kan följa gruppen till exempel om förskollärarna förutbestämt en aktivitet. Barnet är 

med på aktiviteten men har inte haft något inflytande över situationen utan måste anpassa sig 

till gruppens beslut.  

 

4.5 Hur mycket ska barn få bestämma ur vuxenperspektiv? 

Frågan om barns inflytande kommer upp igen och det väcker nya tankar i diskussionen. Hur 

mycket ska barn få bestämma? Vart går gränsen? Vem bestämmer vad barnen får ta för beslut. 

I båda fokussamtalen är förskollärarna överens om att det är de vuxna som bestämmer. Det 

handlar om vilket förhållningssätt vi har och hur vi väljer att förvalta den. Astrid menar att man 

som vuxen skulle kunna styra barnet helt. Men att vi förhoppningsvis kommit längre i vårt sätt 

att arbeta. Astrid är kritisk och ifrågasätter hur mycket som är relevant för barnen att få 

bestämma och uttrycker: 

 
En hel dag, många timmar barnen kan inte styra hela dagen. Nä, de funkar ju inte det finns 

det inget barn som klarar, utan kortare stunder.  
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Här betonar Astrid vikten av att sätta gränser för barnet. Annica tycker att det är svårt att låta 

barnen bestämma när vi kommer till vardagliga rutiner som till exempel maten. Äta behöver 

barnen för att kroppen ska fungera och må bra. Men hur hade det sett ut om barnen fick 

bestämma allt, när de skulle äta frukost, gå ut, tvätta händer. sova. Skulle det fungera i 

verkligenheten att ha buffé så barnen fick komma och gå som de ville. Barbro säger: 

 
Men då hade det nog behövt vara fler vuxna. 

 

Barbro ser ett dilemma i att barnen skulle få gå och ta mat efter när det passade dem. Hon anser 

att det skulle behövas mer personal för att hålla reda på situationen. Bea för diskussionen framåt 

och menar att det är ingen som arbetar på förskola som vill barnen illa. Därför bör vi förlita oss 

på vår profession när det gäller vuxnas sätt att styra verksamheten.  Att de vuxna bestämmer 

kan vara positivt enligt Berit som menar att barnen behöver gränssättningar. Detta för att få en 

värdegrund och förståelse för hur samhället fungerar. Berit uttrycker: 

 
Men om man ser det positivt så använder vi makt för att värna om barnen, för att de ska få 

det bra och bli bra vuxna. Det är ju därför vi har gränssättning, så de lär sig.  

 
Berit tar här upp att i en demokrati kan inte alla bestämma allt och att som förskollärare använda 

sin makt utifrån att det blir bra för barnet. 

 

4.6 Miljöns betydelse  

Miljön bör vara tillåtande för barnen vilket framkommer i våra samtal, material ska finns 

tillgängligt på barnens nivå. Förskollärarna bör utforma miljön efter barnens intresse och 

önskemål. Ann beskriver att hon blir kluven eftersom hon varit på föreläsningar där man tycker 

olika. En del anser att materialet har ett värde i ett rum och ska inte flyttas medans andra anser 

tvärtom, att barn ska få ta saker ut ur ett rum och in i ett annat. Därför är det inte konstigt att 

det innebär olika tankar och förhållningssätt från förskollärarna angående regler kring material 

på förskolan. Förskollärarna upplever att regler runt materialet ibland tar ifrån barnen leken. 

Ann är självkritisk och funderar över vad hon tycker men menar nog ändå att barnen skall få 

möjlighet att blanda material. Ann säger: 

 
Att gå på picknick är jätteroligt. Men det är själva packandet som är roligt och själva 

packandet som är leken och det är ju deras fantasi och kreativitet med. Att kaplastavar får 

bli pommes eller någonting och då måste de få det. 
 

Ann menar att det är lätt att förstöra barnens lek genom regler kring materialet och uppmuntrar 

till att våga vara mer tillåtande då det stimulerar barnens lek positivt. Förskollärarnas förhåller 

sig olika vad det gäller miljön. En del är mer tillåtande än andra vad det gäller tillgänglighet av 

olika material detta gäller också regler om hur och när materialet får användas. Astrid lyfter i 

diskussionen att förskollärare behöver se över sina rutiner och regler i verksamheten och 

uttrycker: 

 
Det kanske inte alltid krävs att man måste vara fyra år för att få använda tuschpennor eller 

för att det alltid varit en regel… Det kanske man måste se över.  
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Astrid poängterar att alla barn utvecklas olika och att regler inte bör styras av vilken ålder det 

är på barnet. Hon menar att regler måste diskuteras i arbetslaget. Ann anser sig själv som 

tillåtande vad det gäller materialet i hennes verksamhet det finns inga begränsningar av vad 

barnen får prova på. Däremot finns tydliga regler kring hur barnen ska förhålla sig till 

materialet. Ann säger: 

 
Vill barnen titta i en bok så finns det regler om att man sitter i soffan och inte hoppar eller 

springer runt. 

 
   

Ann menar att det finns förhållningsregler kring materialet. Det är fritt att använda materialet 

men det finns regler att rätta sig efter. Samtalet fortlöper kring om att tillåta barnen att testa nya 

saker även om vi som vuxna vet i förväg att det kommer misslyckas så leder det till reflektion 

och givande tankar om varför det blev som det blev. Vad kunde barnen gjort annorlunda 

exempelvis. Belinda säger: 

 
Ibland vill de testa saker som kanske inte blir så bra men det kan bli bra diskussioner utifrån 

det också. 

 

Belinda förklarar att förskollärare inte ska hindra barnen från att testa saker även om man som 

vuxen kan förutspå ett misslyckande. Hon menar att det är processen som är viktig, inte ett 

lyckat resultat. Diskussionen kom upp i ett av samtalen om hur man använder materialet på 

olika avdelningar beroende på om de är åldersindelning eller inte. Barbro arbetade just nu på 

en åldershomogen avdelning med tre-åringar och upplever det ganska intensivt då alla är i 

samma utvecklingsfas. Bea sa: 

Jag arbetade för många år sedan på en förskola med åldersblandat och det var trevligt! De 

små barnen fick lära sig så mycket av de stora och de stora barnen fick lära sig visa hänsyn 

för de små. Detta gällde inte bara material och leksaker utan även mat och 

påklädningssituationer. 

Bea anser att det är bra med åldersblandade grupper då barnen lär sig av varandra. 

 

4.7 Hinder som gör att förskollärarna blir nejsägare 

Stycket av Arnér (se bilaga 2) lästes upp och samtalet kommer igång. Det konstateras att man 

ofta är snabb med att säga nej när man inte riktigt vet vad för regler som gäller i verksamheten. 

Samtliga förskollärare är överens om att man ofta är för snabb med att ge ett nekande svar. Bea 

säger: 

 
Vi borde över lag bli bättre jasägare. Att lyfta det i sina arbetslag oftare. Hur tillåtande ska 

vi vara och hur tillåtande miljö ska vi ha för barnen. Arbetar jag med vikarie eller påverkas 

jag av något annat till exempel stress finns risk att man blir en stor nejsägare.  

 

Bea ser ett dilemma och menar att det är viktigt att vi reflekterar över situationer när vi ger 

barnen nekande svar. Hon anser att det är många faktorer som styr i verksamheten och behöver 

lyftas i arbetslaget. Problem som strukturella och organisatoriska faktorer gör oss till nejsägare. 

Det är viktigt att vi som arbetar med barn på förskola inte glömmer att förklara varför vi ibland 

inte kan uppfylla barnens önskemål. Ann uttrycker: 
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Kanske säga ni får inte gå dit för att vi ska snart äta, finns det någon anledning till att säga 

nej så förklara för barnen varför de inte får gå dit.  

 

Ann menar att det är viktigt att kunna ge en förklaring och inte bara ge ett nekande svar. 

Förskollärarna förklarar att det ofta finns möjlighet att leda in barnen på något annat som fångar 

deras intresse som just då passar situationen bättre. Berit upplever att det ofta bara behövs en 

enkel förklaring och motivering till varför önskemålet inte går att genomföra. Berit säger: 

 
Om vi är öppna mot barnen och förklarar läget förstår barnen.  

 

Berit hävdar att barnen förstår om de vuxna förklarar.  

 

Samtalsledaren läser ett kort stycke till ur Arnér (se bilaga 2) för att diskussionen skall fortsätta. 

Respondenterna diskuterar kring stycket och är överens om att det finns regler som behöver ses 

över i arbetslaget. Samtalet fortsätter kring att barns förväntningar på förskollärarnas svar. De 

blir förvånade ibland när vi faktiskt säger ja. På en förskola testade förskollärarna att säga ja 

under en hel dag då det vanligtvis nekade barnen. Annica uttrycker:  

 
De här med ja och nej. Vi körde stenhårt med att bara säga ja och då vet jag att det var barn 

som frågade: ” Men får vi göra de här?” ”Ja!” ”Vaa! Får vi göra de?  

 

Annica poängterar vikten av att våga säga ja i situationer där man vanligtvis ger ett nekande svar. 

Diskussionen fortsätter och förskollärarna antyder att de ofta säger nej utan vidare eftertanke. I många 

situationer finns förutsättningar för att förskollärarna faktiskt skulle kunna säga ja istället. Precis som 

Berit uttrycker:  

 

Ibland när vi säger ja i stället för nej löser det sig alldeles ypperligt. Man kan nästan bli 

förvånad över hur bra det kan gå.  

 

Berit menar att man måste våga utmana sig själv mer och säga ja oftare. Enligt hennes erfarenheter 

brukar situationer lösa sig på ett positivt sätt även om de vuxna var kritiska från början. Förskollärarna 

är positiva och medger att diskussionen ger eftertanke till att försöka vara mer tillåtande och säga ja till 

barnen oftare. Barbro och Bea säger:  

 

Man får lite fler ögon som glittrar. Ja, man får mycket tillbaka om vi är mer positiva.  

 

Barbro och Bea antyder att stämningen på förskolan blir mer positiv om förskollärarna är mer öppna 

och tillåtande. 

 

4.8 Sammanfattning  

Resultatet visar att förskollärarna överlag har liknande tankar kring barns inflytande. När 

förskollärarnas uttrycker sina uppfattningar om barns inflytande anser de att det i stor del 

handlar om att barnen blir lyssnade på, får möjlighet att utforma sin dag och bli sedd, hörd och 

självständig. Det var endast vid några få tillfällen som uppfattningarna skiljer sig åt. De menar 

att eftersom vi är olika som personer har vi olika barnsyn. Alla strävar efter att göra ett gott 

arbete och det är tydligt att de utgår från läroplanen. Alla anser sig arbeta med barnens 

inflytande dock i olika utsträckning och med olika metoder. Förskollärarna lyfter miljöns 

betydelse både som social miljö och rent praktiskt med material. De framkommer att de arbetar 

olika och att målet för de flesta förskollärare är att bli mer tillåtande. Både när det gäller att ge 

barnen mer utrymme och ta vara på det som intresserar barnen. Detta kan sedan avspeglas i 
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teman och projektarbeten där barnens intresse är i fokus. Förskollärarna är överens om att de 

ofta säger nej i situationer där de egentligen kunde undvika ett nekande svar. De menar att det 

handlar om att tänka till själv och utmana sitt eget förhållningssätt genom att bli uppmärksam 

på sitt eget handlande. Förskollärarna frågar sig själva om det finns möjlighet att säga ja istället 

för nej. Skulle möjligheten inte finnas så är det viktigt att förklara för barnen varför det inte är 

genomförbart. Förskollärarna anser att det är viktigt att göra barnen medvetna om när de får ha 

inflytande i olika situationer, de menar att det är något som de är dåliga på. Förskollärarna 

poängterar att miljön är av stor vikt och genom att flytta ner material till barnens nivå ökar 

barnens möjlighet till inflytande på förskolan, då materialet blir tillgängligt för barnen. Samtliga 

förskollärare påtalar att det är av stor betydelse att arbetslaget har ett gemensamt 

förhållningssätt till barn och material. Detta betonar förskollärarna att de skulle få genom att 

sitta ner och reflektera tillsammans med deras kollegor. Något som återkommer mycket under 

våra fokusgruppssamtal är de yttre faktorer som förskollärarna inte kan påverka såsom 

ekonomi, organisation, stora barngrupper, brist på tid och personalsammansättningen.  

 

 

5 DISKUSSION 
I följande text kommer resultatet av vår studie presenteras utifrån syfte, teoretisk anknytning 

och bakgrund. Vi kommer reflektera kring de didaktiska konsekvenserna och fokusgruppsamtal 

som metod.  

 

I vårt resultat kan man tydligt se att förskollärarna tyckte att de ger barnen möjlighet till 

inflytande i förskolan. Det är ofta barnens intresse som ligger till grund vid uppstart av 

temaarbeten. På en av förskolorna leker barnen mycket affär, detta blev grunden till ett 

temaarbete om affären. Det byggdes upp en affär på förskolan och de ska på studiebesök till 

samhällets matvaruaffär. Vilken riktning temaarbetet skulle få var inte planerat sedan innan 

utan kunde utifrån barnens intresse utformas under temaarbetets gång. Det är viktigt att lyssna 

in barnens tankar och låta dem bli medarbetare menar förskollärarna. Engdahl (2014) skriver i 

sin artikel att vi ska bemöta barnen här och nu genom att utforma verksamheten utifrån deras 

intresse. Detta håller Eriksson Bergstrand (2013) med om då hon anser att det är viktigt att ta 

tillvara på barnens intresse i utformandet av miljön. Vi fick uppfattningen om att det är precis 

detta som förskollärarna i vår undersökning ville uppnå. Berger (2006) påtalar hur Korczak 

ansåg att barn lär sig bäst i trygga miljöer där barnens behov och intresse finns. Detta 

framkommer av förskollärarnas berättelser om hur de arbetar med att ta tillvara på barnens 

intresse.  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) kan barnen få mer inflytande utan att göra sin 

röst hörd. Detta ser vi tydligt i resultatet då Alices förskola låter barnen gå mellan avdelningar 

vissa tider på dagen. Det är ett beslut barnen får styra fritt över utan att fråga någon vuxen. Detta 

stämmer väl överens med Korczak (2002) som ansåg att även det minsta barnet var kompetent 

till att ta egna beslut och initiativ. Förskollärarna besitter stor kontroll i förskolan enligt Emilson 

(2007). Hon har i sin studie observerat några förskollärare vid flera samlingssituationer och 

kommit fram till att de kan styra barnen bara genom att ändra tonläge i sin röst. Barnen är 

beroende av lärarkontroll men det är upp till förskolläraren att förvalta den. Ann berättar i 

fokusgruppsamtalet att de små barnen reser sig under samlingen och hämtar sång påsar som de 

vill sjunga. Här har förskolläraren möjlighet att uppmuntra barnet till eget inflytande eller tala 

om för barnet att det inte är okej. Emilson (2007) menar att samlingssituationen kan se väldigt 

olika ut beroende på hur läraren väljer att hantera den. En del förskollärarna ger barnen 

möjlighet att vara med och påverka sin samling medans andra utövar lärarkontrollen negativt. I 
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ytterligare en studie av Emilson (2008) beskrivs vikten av att relationen mellan förskolläraren 

och barnen är jämlik. Med detta menas att det är god relation där demokratiska värden ligger i 

grunden. I våra fokussamtal menar Astrid att förskollärare skulle kunna bestämma hela dagen 

men fortsätter sedan med att påtala att vi förhoppningsvis kommit längre i vårat arbete än så. 

Diskussionen fortsätter och Astrid ifrågasätter hur mycket barnen ska ha rätt att bestämma. 

Enligt Corsaro (2005) ser förskollärarna barnen ur ett vuxenperspektiv när de tror sig veta vad 

som är bäst för barnen vilket gör barnen till objekt. 

 

Under fokusgruppsamtalen kom skillnad mellan delaktighet och inflytande på tal.  Efter en 

stunds trevande och vägande med orden delaktighet och inflytande var de överens om att 

delaktig är man om man deltar i något som någon annan bestämt och inflytande har man om 

man själv får vara men att påverka. Detta stämmer väl överens med Arnér (2009, s. 14) som 

anser att begreppen delaktighet och inflytande har olika innebörd. Bea berättar att barnen är 

delaktiga under hela dagen genom att välja vad de vill leka eller göra. Om detta kan vi läsa i 
Sandberg och Eriksson (2010) som valt att studera hur vuxna ser på barnens delaktighet i lek 

och planerade aktiviteter. I deras studie kan man läsa att förskollärarna tycker sig vara 

observanta på barnens beteende i samband med delaktighet. Detta var inget som kom fram i vår 

undersökning. Däremot diskuterades att förskollärarna tyckte sig vara observanta på små barns 

inflytande genom att vara uppmärksamma på deras ljud och kroppsspråk och vara behjälpliga 

för deras önskemål. Sandberg och Eriksson (2010) och förskollärarna i vår studie ser barnen 

som enskilda individer med rätt att besluta om de vill vara delaktiga eller vilket inflytande de 

vill ha. Ett annat sätt att se på det förklarar Johannesen (2009, s. 32) som menar att fokus ska 

ligga på att alla får vara en del i förskolegruppen och att respektera alla för deras åsikter. Hon 

anser att det handlar om att barnen får föra sin talan och känna att de gör skillnad i gruppen. 

Det handlar mer om gruppen än om varje enskilt barn. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) anser att inflytande och delaktighet går hand i hand då barn är delaktiga både genom ord 

och handling. Det är upp till förskolläraren att vara lyhörd och kunna tolka barnens uttryck och 

handlingar utan att de behöver förmedla sina åsikter med ord. Det är tydligt att även forskarnas 

sätt att se på inflytande och delaktighet skiljer sig åt till viss del så det är inte konstigt om det 

råder osäkerhet kring skillnaden mellan delaktighet och inflytande i våra fokusgruppssamtal.  

 

Förskollärarna i vår studie är överens om att det är deras uppgift att ge barnen nya upplevelser 

och förslag på vad det finns att välja mellan för aktiviteter och material. Detta bekräftar 

Westlund (2011) som uttrycker i sin undersökning att det är vanligt att det är just förskollärarna 

som ger barnen förslag på olika aktiviteter eller material. Men det visar sig också att det 

vanligaste sättet för barnen att få inflytande är enligt förskollärarna i Westlunds avhandling är 

när barnen får ta egna initiativ. En del av förskollärarna i vår studie låter barnen välja mellan 

olika leklådor detta beskrivs som lådor som de vuxna lagt i material med en förklarande bild på 

lådan. Det är de vuxna som beslutar vad för lådor barnet får välja mellan och vad som ska ligga 

i. Med detta menar de förskollärarna att barnen skulle få ett ökat inflytande. Andra förskollärare 

som deltog i vår studie ansåg sig vara ganska öppna och flexibla för barnens tankar om vad 

materialet skulle användas till. Vi tolkar det som att de förskollärare som är mer tillåtande kring 

materialets användande också gynnar barnen i deras lek. För att barnen skall kunna omforma 

sina upplevelser från vuxenvärlden är det en fördel att barnen får blanda material och använda 

sin fantasi i leken. Corsarco (2005) anser att barn använder sig av tolkande reproduktion då de 

bearbetar normer och handlingar genom lek. Deras erfarenhet är att material som finns på 

barnens nivå används på olika sätt av barnen beroende på vilken ålder de har. Detta talar för 

Korczaks (2002, ss. 22–27) teori då han ansåg att barnen var kompetenta individer oavsett ålder. 

När förskollärarna flyttar ner material till barnens nivå går det att jämföra med när Korczak 

lyfter ner anslagstavlan till barnen och även om deras kunskap i att läsa inte alltid fanns så 
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väckte det barnens nyfikenhet och lust att lära. Katz (1995) menar att det är positivt när barn i 

olika åldrar leker tillsammans då de mindre blir delaktiga i en lek som redan startats av de äldre. 

Då kan barnen leka en lek tillsammans som inte de små kunnat starta själva. Bea menar i vårt 

samtal att det är berikande att arbeta i en åldershomogen grupp då de små barnen lär sig av de 

stora och de stora lär sig ta hänsyn till de små.  

 

I båda våra fokusgruppsamtal lyfter förskollärarna sig själva som viktiga förebilder i arbetet 

med barnen. De menar att det är förskolans uppgift att förbereda barnen för att bli bra 

samhällsmedborgare. Då det enligt Arnér och Sollerman (2013, s.23) är de vuxna som är 

barnens förebilder för hur de demokratiska värderingarna i samhället ser ut känns det viktigt att 

förskollärarna är överens om att de strävar mot just dessa mål. Corsaro (2005) är av samma 

åsikt och anser att grunden för det sociala samspelet läggs i förskolan för att förbereda barnen 

inför vuxenlivet.  

 

En av våra respondenter beskriver hur det på hennes förskola testat att säga ja en hel dag. Hon 

beskriver barnens förvåning när de får lov att göra något som det vanligtvis inte får lov till. 

Arnér (2006) förklarar i sin studie hur hon har gått tillväga då pedagoger träffats för att diskutera 

olika dilemman. Senare har de skickats tillbaka till verksamheten för att göra sig 

uppmärksamma på till exempel i detta fallet i vilka situationer de säger nej och hon skriver att 

barnen blir förvånade när det istället fick ett ja när det vanligtvis i den situationen blir nekade. 

Detta stämmer väl överens med våran respondents upplevelse i sin verksamhet. Arnér (2006) 

menar att det är ett sätt att göra förskollärarna uppmärksamma på deras agerande. Genom att 

försöka se till barnens situation och det egna förhållningssättet leder det till att förskollärarna 

kommer med nya insikter som leder till en medvetenhet.  

 

Vad vi kan utläsa i forskning och resultat av vår studie är att alla är överens om vikten av att 

flytta ner material på förskolan till barnens nivå. Westlund (2011) beskriver när barnen själva 

får möjlighet att bestämma vad de vill göra ökar deras inflytande. Barbro anser att det är bra att 

barnen får tillgång till material så de får försöka sig på olika utmaningar och att inte 

förskollärarna ska stoppa dem trots att de tycker sig kunna förutspå ett misslyckande. Westlund 

(2011) förklarar hur barns inflytande ökar när förskollärarna tar ett steg tillbaka och ger barnen 

mer utrymme. Korczak (2016, s. 123) menar att barnen behöver utmanas då även ett 

misslyckande innebär ett lärande för barnen. I Hännikäinen och Rasku-Puttonen (2010) studie 

ser de att samspelet mellan lärare och elever blir bättre om läraren är aktiv i barnets 

lärandesituationer. Detta sker när läraren ger barnen positiv feedback och tar tillvara på barnens 

intressen och behov, genom att väcka barnens nyfikenhet som i sin tur ger motivation till 

lärande. Corsaro (2005) anser att barnen skapar sina egna kamratkulturer i förskolan som 

utvecklar normer för deras sociala liv. Bae (2012) menar att det är viktigt att barnen blir 

delaktiga och får föra fram sin åsikt, att det blir ett samspel mellan barn och vuxna. Det är något 

som bör ske under hela dagen och inte bara vid beslutsfattning. Enligt Mathiasson (2004, s.17) 

anser Korczak att barnen var kompetenta nog till att utforma regler som gällde alla på 

barnhemmet. Det var viktigt för Korczak att barnen var medvetna om sitt inflytande, vilket 

förskollärarna i vår studie var överens om att det behöver bli bättre på. Barnen tror ofta att det 

är de vuxna som bestämmer därför är det viktigt att förskollärarna med ord förtydligar de 

situationer där barnen är med och påverkar.   

 

Resultatet visar att flertalet av förskollärarna anser att läroplanen är svår att leva upp till då alla 

tolkar den olika. Läroplanen innehåller riktlinjer och beskriver inte handlingen i detalj, menar 

förskollärarna att eftersom varje person är olika så uppfattar vi läroplanen på olika sätt. Det är 

tydligt att förskollärarna i vår studie också tycker att det finns svårigheter i att leva upp till alla 
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mål. De ställer sig frågan om det beror på dem som person att de inte kan uppfylla målen eller 

om det beror att de inte har medel till det. Det finns en frustration över att de inte känner sig 

tillräckliga i sin uppgift och de är överens om att det är deras uppgift är att förbereda barnen för 

framtiden vilket i stor utsträckning sker på förskolan. Pramling Samuelsson, Sheridan och 

Williams (2015) påtalar att det finns svårigheter som gör det svårt att leva upp till läroplanens 

intentioner. De anser att stora barngrupper gör det svårt för att få tid för den enskilda individen. 

Även i den senare forskningen som Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman 

(2016) gjort betonar de att förskollärare är överens om att det vill ha mindre barngrupper än det 

har idag. Ett annat sätt att se på barngruppens storlek enligt Rosenqvist (2014) är att inte små 

barngrupper alltid är optimala för verksamheten. Författaren menar att det kan påverka barnens 

kamratrelationer och gruppens möjligheter till att få utöva planerade som oplanerade aktiviteter 

som i sin tur påverkar leken och barns inflytande. Förskollärarna i vår undersökning anser att 

det finns andra aspekter som spelar roll i deras sätt att förhålla sig till läroplanen. Framförallt 

lyfts tiden som ett problem och samtliga skulle önska mer reflektionstid, vilket verkar vara en 

bristvara. Korczak (2016, s. 158) menar att det är viktigt att få sitta ner och reflektera i lugn och 

ro för att kunna se situationer ur andra perspektiv. Detta är något som kan vara svårt att göra i 

barngruppen då förskollärarnas fokus förväntas läggas på barnen. Enligt Arnér (2006) är det 

förskollärarna själva som ansvarar för att den pedagogiska verksamheten följer läroplanen, 

medan Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) hävdar att det finns hinder för förskollärarna 

att leva upp till det som förväntas av dem. De menar att förskollärarna har så mycket mer att ta 

hänsyn till än läroplanen i sitt pedagogiska arbete då de förväntas ta hänsyn till varje individ 

och deras behov, samtidigt som de ska följa kraven som finns i styrdokumenten. Annica ser ett 

dilemma i sitt arbete då hon arbetar på en förskola med barn från olika kulturer. Hon anser att 

det är stor skillnad på de olika individerna beroende på vad de har för bakgrund och behov. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter också problemet med att Barnkonventionen 

inte är till för alla barn i världen utan att den främst för talan för västerländska barn. Detta för 

att man i olika länder har olika barnsyn vad det gäller bland annat skolgång och arbete.  

 

I våra samtal diskuteras hur vi ställer oss till att säga ja eller nej i olika situationer i förskolan. 

Förskollärarna menar att det ibland beror på hur personalsammansättning ser ut för dagen. Är 

förskolläraren själv som ordinarie personal med bara vikarie kan det medföra att förskolläraren 

blir begränsad i sitt arbete med barnen. Westlund (2011, s.124) tar upp att stora barngrupper 

påverkar barnens inflytande i verksamheten. Hon menar att det finns hinder i arbetslaget som 

också kan försvåra arbetet, till exempel olika synsätt på hur och vilka möjligheter barnen skall 

få påverka. Pramling Samuelsson (2015) lyfter samma dilemma om hur tidsbrist och stora 

barngrupper begränsar arbetet med barnen. Det leder till att pedagogerna arbetar mer 

strukturerat i större grupper och styr barnen mer. I vår undersökning så menar förskollärarna att 

förutsättningarna begränsar arbetet och det leder till att barnen inte får göra saker som de i 

vanliga fall får tillåtelse att göra. Det är tydligt att det finns hinder så som sammansättningen 

av personal den dagen, stora barngrupper och fasta rutiner som i sin tur gör förskollärarna till 

nejsägare. Forskningen styrker problematiken då Qvarsell (2011) menar att det är pedagogernas 

förhållningssätt som påverkar barnens möjlighet till inflytande.   

 

I fokussamtalen beskrivs vikten av att miljön är anpassad efter barnens behov och inte de 

vuxnas. Detta tycker Ann är svårt då man på föreläsningar säger olika. Några föreläsare menar 

att materialet enbart ska förvaras på sin plats och inte flyttas runt och andra menar tvärtom. 

Sandberg och Eriksson (2010) anser att vi behöver se över regler och inställningar till olika 

material så det inte de vuxnas förhållningssätt blir ett hinder för barnen. Corsaro (2005) hävdar 

att barnen skapar sekundära anpassningar kring de vuxnas regler som gör att utifrån ett 

vuxenperspektiv uppfattas som om barnen förhåller sig till reglerna men i verkligheten så 
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motsätter de sig och hittar egna vägar. I vår undersökning lyfter förskollärarna att regler behöver 

ses över kontinuerligt i arbetslaget. Arnér (2006, s.53) påpekar i sin undersökning att 

förskollärarna menar att regler går i arv och har i många fall funnits långt innan de fått sin 

anställning på förskolan de arbetar på. Då förskollärarna i vår studie nämnt att det inte finns 

tillräckligt med tid för diskussion och reflektion så är det tydligt att det är något som de saknar. 

Arnér (2006) menar att det är utvecklande för förskollärarna och deras yrkesroll att sitta ner och 

diskutera och reflektera om barns inflytande genom egna upplevelser och tankar. I våra 

fokusgruppssamtal uttrycks att alla förskollärare är olika, vi tycker alla olika och det är okej. 

Därav är det viktigt att ha reflektionstid och diskutera innebörden av olika problem eftersom 

det finns lika många åsikter som människor. Detta för att få ett sätt att förhålla sig till barnen 

som är överenskommet i arbetslaget. Samma ord kan ha helt olik betydelse för alla i arbetslaget.  

 

5.1 Metoddiskussion  

I vår undersökning använde vi oss av fokusgruppssamtal som kvalitativ metod. Med detta 

redskap ansåg vi att vi skulle få ta del av förskollärarnas tankar om arbetet med barns inflytande 

på ett sätt som passade vårt syfte. Björkdahl Ordell (2014, s. 196) anser att en kvalitativ metod 

är att fördra när forskaren vill få en förståelse i det aktuella ämnet. Genom diskussioner kom vi 

fram till att det inte fanns någon annan metod som hade passat bättre för vår studie. Med denna 

metod kunde vi få ta del av förskollärarnas syn på barns inflytande och arbetssätt som låg så 

nära verkligheten som möjligt utan att förskollärna behövde eller kunde förbereda sig. Vi anser 

i efterhand att vi gjorde rätt val då våra samtal kändes lyckade och uppfyllde våra förväntningar 

och svarade på vårt syfte och frågeställningar. Däremot kan funderingar gå kring om resultatet 

skulle blivit annorlunda om förskollärarna fått frågorna innan och kunnat förbereda sig, hade 

det gjort någon skillnad. Samtidigt var det en tanke med att göra på detta sätt för att nå deras 

spontana åsikter. Denna metod krävde planering innan, val av plats där vi kunde sitta ostört, 

hur känslan i rummet skulle vara, vad skulle vi bjuda på, dämpad belysning med levande ljus 

som skulle inge en avslappnad miljö. Det var den delen vi kunde påverka, själva samtalet kunde 

vi inte påverka lika mycket. Båda samtalen ägde rum i personalrum på två olika förskolor där 

vi upplevde att vi kunde få sitta ostört. Det ena samtalet ägde rum på eftermiddagen vilket 

medförde att det var någon som var inne och vände, inget vi uppfattade som särskilt störande. 

Det andra samtalet skedde under kvällstid då det inte fanns några andra personer i huset. En 

annan praktisk sak vi kan bekräfta i efterhand är att det var en fördel att vi använde oss av två 

ipads vid ljudupptagningen då den ena slutade fungera efter 23 minuter. Vi hade tagit del av 

Löfgrens (2015, s. 150) rekommendationer om att vara väl insatt i tekniken och förbereda 

utrustningen noga.  

 

Vår upplevelse under våra samtal var att alla kom till tals och fick möjlighet att delge så mycket 

som förskollärarna själva ville. Moderatorns uppgift var tydlig och fungerade bra vi hade innan 

diskuterat hur vi skulle förhålla oss med att försöka vara inväntande, inte lägga oss i för mycket 

och gå in med nästa fråga när diskussionen avtagit. Vi hade också pratat om hur observatören 

skulle förhålla sig men det visade sig vara den svåraste uppgiften. Efteråt kändes det som att vi 

inte fick så mycket användning av de materialet eftersom mycket gick och höra på inspelningen. 

Det vi använde oss av var i våra diskussioner om hur vi upplevde stämningen, men 

ansiktsuttryck och gester var inget vi kunde ta del av på något sätt i vårt resultat. Kanske var 

inte observatörens uppgift lika klar som moderatorns. Det kanske hade krävt mer förberedelse 

och diskussioner för hur vi skulle förhålla oss under observationen. En annan sak som vi 

upptäckte under transkriberingen var att under samtalet tyckte vi att alla var inväntande tillät 

alla att tala till punkt. Men under transkriberingen märktes det tydligt svårigheter med att kunna 
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få ner allt i text då förskollärarna fyller i varandras meningar. Detta var inget vi kunde påverka 

då det inte var något som vi uppfattade under samtalen.  

 

Frågorna vi förberett var i grunden bra men vi fick vid något enstaka tillfälle utveckla och 

förtydliga dem. Bearbetningen av insamlat material transkriberades var för sig av observatören 

för att sedan diskuteras och sammanställas. Det var en fördel att vi innan pratat hur vi skulle 

förhålla oss till materialet på liknande sätt för att underlätta vid sammanställningen av resultatet. 

Detta medförde att vi kunde gå tillbaka tillsammans och lätt hitta i inspelningen och lyssna igen 

utan att behöva lyssna på hela samtalet. 

 

Det märktes av våra fokussamtal att detta är något som det finns behov av att förskollärare får 

möjlighet att sitta ner och diskutera då vi fick mycket positiv respons av respondenterna. Detta 

ville de ha mer av, att inte chefen var med, detta är mycket mer givande än andra träffar. Därav 

tolkar vi det som om deltagarna uppskattade vårt val av metod.  Utsatt tid var svår att hålla då 

det hade mycket att prata om kring det aktuella ämnet. Så även när vi avslutat och stängt av 

inspelningen så tog diskussioner ny fart hela vägen ut ur lokalerna. 

 

5.2 Didaktiska konsekvenser 

Vi förstår efter vår undersökning att det handlar om hur man tolkar vissa begrepp som gör att 

det mynnar ut i olika arbetssätt. Ibland skulle begrepp som inflytande och demokrati som 

exempel behöva lyftas i arbetslagen för att på så sätt kunna komma fram till ett gemensamt sätt 

att förhålla oss till våra styrdokument. Eftersom tolkningar gör att det skiljer sig åt skapas 

svårigheter i arbetet med barnen. Vi anser att mer reflektions tid i arbetslaget skulle underlätta 

förskollärarnas arbete med barns inflytande. I våra samtal med förskollärarna märker vi tydligt 

att mer reflektionstid är något som efterfrågas då man sällan har tiden tillsammans. Vad som 

också framkommer är hur olika förskollärarna arbetar och hur man tänker vid betydelsen av hur 

man tolkar olika begrepp. Genom gemensamma diskussioner skulle förskollärarna i sina 

arbetslag också komma närmare varandra i sitt sätt att tänka kring förhållningssätt, arbetssätt, 

regler, rutiner. Diskussioner behöver bli ett kontinuerligt arbetssätt för att inte fasta i gamla 

rutiner och vanor som ibland har en förmåga att ”sitta i väggarna”. Målet måste vara att ständigt 

försöka föra arbetet med barnen framåt.  

 

Barns inflytande beskrivs som att barnen skall få utforma sin dag i förskolan och bli sedda och 

hörda. För att underlätta arbetet är en förutsättning att förskollärarna är lyhörda för barnens 

tankar och uttryck. Detta ser vi genom att förskollärarna är mycket tillsammans med barnen på 

golvet, är medupptäckande och för samtal med barnen, lägger sitt fokus på vad barnen riktar 

sin uppmärksamhet på för att kunna utgå från barnens intresse vid planeringar av aktiviteter.  

 

Arbetet med barns inflytande ger sig uttryck på olika sätt en del av förskollärarna anser att ett 

gott exempel är när barnen får välja mellan olika leklådor. I efterhand ställer vi oss frågan hur 

leklådorna finns tillgängliga för barnen. Kan barnen välja dessa lådor på en nivå som passar 

dem? Då får barnen ett ökat inflytande men är det så att förskolläraren plockar fram till exempel 

två lådor att välja på är inflytandet begränsat. Andra pratar mer om tillåtande material som 

barnen kan ta själva och en frihet att ta sig runt som man vill i lokalerna. Miljön kan påverka 

barnens möjlighet till inflytande och genom att göra miljön tillåtande får barnen större påverkan 

på sin dag. Förskollärare i vår undersökning ser sig själva som tillåtande på olika sätt genom 

att barnen får välja rum och aktiviteter. Däremot skiljer sig deras syn på vilka regler och hur de 

ska förhålla sig till olika situationer.  
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Att tänka på när förskollärare arbetar med barns inflytande är att göra det möjligt för barnen i 

många olika situationer inte endast vid beslut. Att arbeta med barns inflytande kräver flexibla 

förskollärare som låter hela dagen influeras av att barnen får vara med och påverka sin dag i 

verksamheten. Ett gemensamt sätt att förhålla sig till barnen är naturligtvis önskvärt och skulle 

underlätta arbetet. Medans ett arbetslag där man inte har samma barnsyn och förhållningssätt 

försvårar arbetet avsevärt.  

 

Det som framkommer i vår studie är att förskollärare ofta blir nejsägare. Detta beror på olika 

faktorer så som brist på tid, personalsammansättningen, rutiner, regler och stora barngrupper. 

Är det rätt att det går ut över barnen och att arbetet blir mer styrt på grund av personalbrist och 

stora barngrupper. Vi har en förståelse och känner igen oss i förskollärarnas situation det finns 

en hopplös känsla. Detta kan vi inte påverka när det till exempel fattas personal. Det vi däremot 

kan påverka är upplägget för mottagandet av vikarie. Tar vi emot vikarien och ger den tiden när 

vi har som mest att göra? Det kan vara svårt men om förskollärarna hade en tydlig plan för vad 

vikariens arbetsuppgifter är skulle det underlätta för resten av dagen. Vi anser också att 

förskollärarna måste vara flexibla och sänka kraven för vad som hade planerats den dagen och 

istället anteckna en förklaring om varför det inte gick att genomföra. För att sedan kunna ta med 

sig till sin reflektionstid.  

 

Förskollärarna menar att i situationer när de måste säga nej måste bli bättre på att förklara för 

barnen varför de inte kan uppfylla deras önskningar. I diskussionerna är de överens om att de 

behöver bli bättre på att säga ja. Vi anser att förskollärare behöver bli mer medvetna om i vilka 

situationer de säger nej. Ett sätt kan vara att utmana sig i arbetet genom att säga ja där man i 

regel säger nej och får förskollärarna positiv respons av barnen blir klimatet på förskolan 

roligare att arbeta i.  

 

I alla resultatdelar uppkommer återkommande om det olika hinder som finns så som brist på tid 

till reflektion som är faktorer som förskollärarna inte kan påverka. Det vi ställer oss lite 

undrande till är att förskollärarna har en läroplan att följa, samtidigt upplever vi att de inte alltid 

har förutsättningar att leva upp till målen. Är det rättvist mot barnen att deras möjlighet till 

inflytande begränsas på grund av yttre faktorer som inte förskollärarna råder över till exempel 

som ekonomi, organisationens upplägg eller personalbrist?   

 

Vidare forskning 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att vinkla undersökningen 

till lite äldre barn. Vi skulle vilja höra hur barnen tänker kring deras inflytande i förskolan och 

hur de anser att de har möjlighet att påverka. Detta skulle förslagsvis kunna ske genom 

samtalsgrupper eller intervjuer. Vi hade valt att i fortsatt forskning luta vår studie mot 

barndomssociologin då den talar för barns sociala samspel i förskolan.  

 

Tack 

Vi vill tacka samtliga förskollärare som valt att delta i våra fokusgruppssamtal. Det gav oss ett 

intressant och givande underlag. Vi vill också tacka de två förskolechefer som skapade bra 

förutsättningar för att vi skulle kunna utföra vår studie. Slutligen vill vi även tacka vår 

handledare Richard Baldwin och examinatorn Kristina Bartley som delat med sig av sina 

kunskaper.     
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BILAGA 1 
 

Information om fokusgruppsamtal 
 

Härmed inbjudes du till att delta i vår studie om små barns inflytande 1–3 år. Vår studie kommer 

innefatta två stycken fokussamtal varav 8 stycken förskollärare blivit tillfrågade att delta. Detta 

kommer att ske vid två tillfällen. Du kommer att närvara vid ett tillfälle och beräknad tid för 

studien kommer vara i max två timmar inklusive fika. Vi hoppas med hjälp av er att det kan bli 

en givande stund. Fokussamtal ger deltagarna möjligheter att utveckla och delge varandra 

kunskap och vidare utvecklande tankegångar. 

 

Syftet med studien är att få tillfälle att ta del av förskollärarens synpunkter och tankar kring små 

barns inflytande.  

 

Fokusgruppsamtalet kommer ske i en avslappnad miljö och det är självklart upp till var och en 

hur aktiv man vill vara i samtalet och vilka tankar och åsikter man vill dela med sig av. Varje 

grupp kommer ledas av en samtalsledare och vid sidan av kommer också finnas en observatör. 

För att få med alla era kommentarer och underlätta analysarbetet ber vi om tillstånd att spela in 

och ev. filma diskussionen. Resultatet av studien kommer ni sedan finna i vårt examensarbete.  

 

Forskningsetik 
I undersökningen kommer vi att förhålla oss till vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (1990). 

Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att ta kontakt med din förskolechef och 

tillfrågat om godkännande för vår undersökning. Du som deltagare har också blivit kontaktad 

via telefon eller ett personligt möte. Under samtalet har informerat dig hur vi skall ta hänsyn 

till de forskningsetiska reglerna. Med denna information får du också tillfälle att i lugn och ro 

läsa igenom informationen en gång till.  Deltagandet i fokussamtalet är helt frivillig och du som 

deltagare kan avsluta din medverkan när som helst oavsett anledning. Vi har en önskan om att 

få filma samtalet om alla deltagare godkänner det för att få med gester och framförallt kunna 

urskilja vad som sägs. Godkänner alla videoinspelning före och någon ändrar sig under tiden 

eller efter samtalet kommer inte videon att användas i vårt examensarbete. Däremot kommer 

ljudinspelning äga rum och godkänns genom att du väljer att delta i fokussamtalet. 

Informationen från fokusgruppsamtalet kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

den och inga uppgifter kommer heller kunna spåras till er som individer i vår uppsats. 

Informationen vi får del av kommer endast användas i vårt examensarbete.  

Vid frågor kontakta gärna oss. 

 

Ort  22 januari 2018 

 

_________________________________                 _______________________________ 

Theres Rantatalo                                                           Carina Carlström 

070 xxxxxx                                                                            070 xxxxxxx 

  



 

 

 

BILAGA 2 
 

Frågeställningar till fokusgruppsamtalet 
 

Vi kommer att sätta igång samtalet med att använda korta texter tagna ur boken Barns inflytande 

i förskolan. 

 
Två pojkar, fyra år gamla kommer studsande till en ny vikarie som nyss kommit till 

förskolan, och med lysande ögon frågar de om lov att få gå ner i källaren för att leka. Det 

hör till saken att källaren nyligen är omgjord och inredd för barnens aktiviteter och barnen 

har lärt sig att fråga om lov innan de går ner. Pojkarna är inspirerade och kan knappt stå 

still medan de väntar på ett jakande besked från fröken. Innan tre sekunder har gått svarar 

fröken: ” Nej, det får ni inte.” Pojkarna ler stort och förklarar: ”Jo men vi ska bara leka!” 

”Nej, har jag sagt”, säger fröken. Pojkarna blir allvarliga och förklarar att de ska sköta sig 

och att de brukar få gå dit om de säger till först. Fröken är dock klar och svarar, nu med 

sträng ton: ” Nej, nu går ni och gör något annat.” Pojkarna tittar på varandra. De som nyss 

var fulla av liv och glädje har tappat kraften. Axlarna åker ner och de tittar på varandra som 

om de fått ett sorgebud. De går båda in i tamburen och sätter sig på varsin stol och tittar ut 

genom fönstret. (Arnér, 2009, ss. 15–16). 

         
 – Vad händer när jag som lärare ger barnet utrymme att forma sin dag, sin situation? Vad 

händer när jag säger ja i stället för nej? Vad händer när jag som vuxen tar ett steg tillbaka 

och ger barnets initiativ utrymme? Vad händer när vi som lärare tar mer hänsyn till barnen 

i stället för vuxna som finns runtomkring? (Arnér, 2009, s. 83)   

  

Vad innebär små barns inflytande?   

Hur ser ni på små barns inflytande i förskolan?  

Hur arbetar ni med små barns inflytande i förskolan?  

Hur gör ni barnen medvetna om att de har inflytande?  

Hur ger du som förskollärare de små barnen möjlighet till inflytande?  

Är de tydligt hur förskollärare skall arbeta med barns inflytande enligt Läroplan för förskolan?   

   

Om det finns utrymme så fyller vi ut med en sista text (Arnér 2009, s. 9). Det handlar om när 

Arnér kommer till en förskola och ska börja forska. Där hör hon hur en liten kille cirka 2 år 

gammal gråter tröstlöst och vill ha sin napp från sin hylla. Men på den här förskolan har man 

en regel om att nappen skall ligga på barnets hylla. Barnen får bara ha den när de kommer till 

förskolan och sedan skall den ligga på barnets hylla tills de går hem?  

 

Hur ställer ni er till det?  

   

   

   

  

  

  

 

 

  



 

 

 

BILAGA 3 
 

Regler inför fokusgruppsamtalet  
 

Det är av vikt att informera respondenterna om att det är de som är experterna och inte vi. Att 

vi inte heller lägger någon värdering i det som sägs.  

 

Detta förväntas av dig som deltagare i Fokusgruppsamtalet: 

• Att inte tala i mun på varandra 

• Att vara ärlig och säga vad man tycker och tänker 

• Det finns inga felaktiga svar  

• Alla tankar och kommentarer är viktiga  

• Allt som sägs stannar i gruppen  

 

Frågor för att vidare utveckla diskussionen kan vara:  

Hur tänker du nu? 

Kan du utveckla/ förklara det? 

Jag vill veta mer? 

Vad tänker ni/du i på när ni/du säger? 

Tänka på att inte använda varför frågor 
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