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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med studien är att synliggöra vad förskollärarna menar med begreppen delaktighet 

respektive inflytande och vad de lägger för värdering i begreppen. Vidare är syftet att 

synliggöra hur deras definitioner av begreppen påverkar verksamheten. Detta då vi upptäckt 

att det verkar finnas en osäkerhet hos pedagoger gällande arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. Vilket i sin tur kan leda till en problematik i praktiken då arbetslaget inte har en 

gemensam definition av begreppen. Det är kvalitativa intervjuer som ligger till grund för 

studien. I tidigare forskning och litteratur kring området framkommer det delade meningar om 

begreppen bör särskiljas eller sammankopplas. Det framkommer även delade meningar kring 

begreppens egentliga innebörder. Resultatet av denna studie är att förskollärare både särskiljer 

på begreppen och använder dem synonymt utan någon större påverkan på arbetet i 

verksamheten. Det framkommer även att förskollärare beskriver en verksamhet som går i 

enlighet med läroplanens mål och riktlinjer för barns inflytande, oavsett deras egna 

definitioner av begreppen. 

 

Nyckelord: demokrati, förhållningssätt, lyssnande, påverkan 
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1. INLEDNING 
Under vår utbildning på förskollärarprogrammet har vi, via bland annat iakttagelser, upptäckt 

att många pedagoger försöker ta reda på hur barn bäst kan bli delaktiga och få inflytande i 

förskolans verksamhet. När frågan sedan ställs vad delaktighet och inflytande egentligen är 

verkar den vara svårare att svara på. 

 

Både skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfter fram 

vikten av att barn ska ges inflytande över verksamheten. På grund av dessa beslut uppifrån 

upplever vi att förskollärare gör tappra försök att arbeta mot detta mål men att de sällan 

kommer någonvart då de egentligen inte har någon vidare förtrogenhet med begreppen. 

Viktigt att uppmärksamma här är att bara inflytande tas upp som målområde i såväl skollag 

som läroplan. Delaktighet däremot omnämns på några ställen i läroplanen men inte med 

samma innebörd. Vid granskning av litteratur och forskning kring förskolan har vi däremot 

upptäckt att inflytande och delaktighet ofta används som synonymer. Exempelvis när 

Johannesen och Sandvik (2009) översätts till svenska används delaktighet och inflytande som 

synonymer för att översätta det norska ordet medvirkning. 

 

Det blir ett problem att arbeta med barns inflytande på det sätt som skollag och läroplan 

kräver när begreppen inflytande och delaktighet förblir odefinierade. I andra 

forskningsområden har vi sett detta problem när man inte är överens om vad begreppen 

betyder. I dessa discipliner kallas fenomenet semantisk plasticitet och är den gradvisa 

förändringen beträffande begrepp där innebörden har ändrats över tid vilket skapat osäkerhet i 

definitionerna (Björk & Skånes 2015; Persson, et.al. 2015). Vi har aldrig stött på detta 

begrepp inom pedagogisk forskning tidigare men anser att begreppet gör sig väl för det 

upplevda problemet. 

 

Enligt Lindström och Pennlert (2012) är det viktigt att kunna svara både på frågorna vad och 

hur för att kunna arbeta i den pedagogiska verksamheten. Därför anser vi att det är nödvändigt 

att reda ut begreppen delaktighet och inflytande i förskolan för att hjälpa förskollärare att 

komma vidare i sina verksamheter. Genom att sammanställa vad delaktighet och inflytande 

betyder för förskollärare och ställa det mot litteraturen hoppas vi kunna visa på det dilemma 

som blir följden av att hantera begrepp som inte definieras tydligt. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att synliggöra vad begreppen barns delaktighet och barns 

inflytande betyder för förskollärare, vad de lägger för värderingar i begreppen och hur de 

menar att det kan påverka verksamheten. 

 

Våra frågeställningar 
·      Vad menar förskollärare med barns delaktighet? 

·      Vad menar förskollärare med barns inflytande? 

·      Vilken betydelse får deras definitioner för hur de beskriver sin verksamhet? 
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2. BAKGRUND 
Redogörelsen av litteratur, styrdokument och tidigare studier är strukturerad på så sätt att 

begreppen delaktighet och inflytande först definieras. Sedan beskrivs vad litteratur inom 

området belyser om begreppen. Vidare särskiljer vi begreppen med underrubriker och 

presenterar den litteratur som beskriver det ena eller det andra begreppet. Den tredje 

frågeställningen till studien bearbetas i denna bakgrund under rubriken ”Begreppens betydelse 

för verksamheten”. Slutligen redogörs vad tidigare forskning belyser kring begreppen och 

vilken betydelse det får i praktiken.  

 

2.1 Definitioner av delaktighet och inflytande 
Begreppet inflytande definieras i det svenska språket, enligt Svenska akademiens ordlista 

(2015), som en möjlighet att påverka.  Delaktighet definieras i Svenska akademins ordlista 

som en böjning av ordet delaktig. Delaktig definieras i sin tur som att ha del i något, att vara 

inblandad. 

 

2.1.1 Styrdokument 
Den svenska skollagen (SFS 2010:800) framhåller att såväl barn som elever ska ges 

inflytande över sin utbildning. Barn och elever ska hållas informerade och ges en aktiv del i 

vidareutvecklingen av sin utbildning. Informationen och former för inflytande ska däremot 

anpassas till barnet/elevens ålder och mognad.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) innehåller ett helt kapitel med mål för barns 

inflytande i verksamheten. Inflytande omnämns elva gånger i läroplanen och delvis som ett 

separat mål/riktlinje. Läroplanen framhäver att barnen ska få utvecklas så att de efter förmåga 

får ta ansvar för sina egna handlingar. Där framhålls också att det är barnens intressen och 

behov som bör ligga till grund för utformning av miljö och planeringen av verksamheten. 

Exempelvis: 

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

verksamhetens innehåll” (s. 12) 

 

Delaktighet omnämns nio gånger i läroplanen i andra sammanhang än inflytande. När 

läroplanen omnämner delaktighet handlar det oftast om att det är något barnen ska vara 

delaktiga i, såsom sin kultur eller naturen. Exempelvis: 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och 

utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” (s. 9) 

 

I FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) tas varken delaktighet eller inflytande upp som begrepp 

i sig. Däremot står det i artikel 12 om barns rätt att bilda och uttrycka egna åsikter, vilket vi 

anser kan ses som att det berör inflytande och/eller delaktighet beroende på hur man väljer att 

definiera begreppen: 

 
”1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (s. 18) 
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Utifrån detta väljer vi att definiera delaktighet som att vara en del av något samt att definiera 

inflytande som möjlighet till att påverka. Vi särskiljer alltså begreppen från varandra.  

 

2.2 Litteratur om begreppen delaktighet och inflytande i förskolan 
Johannesen och Sandvik (2009) har skrivit en bok vars svenska titel är ”Små barns delaktighet 

och inflytande – några perspektiv”. Då bokens originaltitel är ”Små barn och medvirkning – 

noen perspektiv” blir det egentligen i översättningen som begreppen delaktighet och 

inflytande blandas samman. Detta kan alltså inte tillskrivas författarnas åsikter eftersom de 

skriver om ett annat begrepp. Det vill säga, i den svenska översättningen används begreppen 

delaktighet och inflytande som ett sammanhållet begrepp. Följaktligen menar Johannesen och 

Sandvik att diskussionerna kring delaktighet och inflytande ofta slutar i en diskussion om vem 

som ska få bestämma vad, en individs vilja i motsättning till någon annans vilja. Istället för 

denna diskussion anser författarna att det borde handla om en gemenskap mellan alla 

människor, i vilken alla ska inkluderas och visas respekt. Vidare hävdar de att delaktighet och 

inflytande handlar om barnens möjlighet att kunna påverka på olika sätt och inte bara vara 

närvarande i situationerna. 

 

Arnér och Tellgren (2006) menar istället att det är viktigt att skilja på begreppen delaktighet 

och inflytande. De anser att gränsen mellan delaktighet och inflytande behöver 

problematiseras då det inte finns någon tydlig definition av begreppen i sammanhanget mellan 

barn och vuxna. Detta eftersom begreppen innehåller värden som behöver förtydligas för att 

innebörden ska bli klar för såväl vuxna som barn. Arnér (2009) skriver också att delaktighet 

och inflytande kan tolkas olika beroende på vilken kontext de ingår i. Även Eliasson (2010) 

anser att begreppen ofta är komplexa och därför behöver diskuteras. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser däremot att barn har inflytande och är 

delaktiga i verksamheten när de får erfara att de är hörda och sedda och att deras intentioner 

och intressen respektfullt tillvaratas. 

 

2.2.1 Delaktighet 
Vid granskning av hur forskare och författare beskriver begreppet delaktighet får det olika 

mening. Arnér (2009) tolkar exempelvis begreppet delaktighet som något där man förväntas 

vara en del utav något redan förutbestämt. Arnér och Tellgren (2006) definierar begreppet 

delaktighet som att få vara med i processen av något istället för att bara stå vid sidan om och 

försöka påverka. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) uttalar sig om delaktighet och 

menar på att det inte enbart räcker att lyssna på åsikter från barnen. Utan att det krävs även att 

dessa åsikter tillvaratas och omsätts i förskolans verksamhet för att barnen ska ses som 

delaktiga. Szönyi och Söderqvist Dunker (2015) framhåller en annan definition kring 

begreppet delaktighet som är än mer ingående: 

 

”En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet 

innefattar följande sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi. Aspekterna belyser både det som 

individen själv upplever och det som kan observeras av andra.” (s. 9) 
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2.2.2 Inflytande 
Arnér och Tellgren (2006) menar att begreppet inflytande handlar om att barn får en möjlighet 

att faktiskt påverka sin situation. Lumholdt (2004) skriver att inflytande blir till en fråga om 

mänskliga rättigheter och demokrati. Hon menar att det är viktigt att få höra förslag, ge åsikter 

och vara med i beslutsprocessen oavsett om man är barn eller vuxen. På Skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2015-10-17) går det att läsa att inflytande är en utgångspunkt för att kunna jobba 

med demokrati i skolan och att det kräver att barn och elever känner till vilka ramar och 

villkor som gäller.  

 

2.3 Begreppens betydelse för verksamheten 
Johannesen och Sandvik (2009) argumenterar för att man inte ska se delaktighet och 

inflytande ur ett didaktiskt perspektiv, för att det då kommer handla om vad, hur och när 

barnen ska bestämma. Ett sådant arbetssätt kommer att skapa hinder för ett nytt 

förhållningssätt hos de vuxna. Istället menar de att delaktighet och inflytande är en etisk 

praxis där de vuxna låter barnen vara deltagare i verksamheten samt att de vuxna låter sig 

påverkas av dem i sin tur. Arnér (2009) skriver om liknande erfarenheter där hon berättar om 

uttalanden där pedagoger undrat om barnen ska bestämma istället för dem. Hon menar att 

sådana uttalanden kan bero på den långa traditionen där det inte varit en självklarhet att 

barnen ska få sin röst hörd, alltså bli lyssnade till. Att vuxna skulle vara ovana att ge barn en 

röst som sedan ska tas på allvar. Detta kan leda till det som Lumholdt (2004) beskriver som 

en stor risk att det inte blir en reell möjlighet till inflytande i förskolan utan att barns 

deltagande istället bara blir en dekoration. 

 

Arnér (2009) beskriver barns inflytande som att ge dem en röst. Hon menar att pedagogerna, 

just för att de är vuxna, har makten att göra ett val om barnens röster ska bli hörda eller inte. 

Arnér beskriver relationen mellan barn och pedagoger med att barns rätt betyder att vuxna har 

skyldigheter. Barns rätt att bli hörda kräver att pedagogerna intresserar sig för barnens röster. 

Arnér och Tellgren (2006) skriver att diskussioner om gränsen mellan barns rätt och vuxnas 

rätt ständigt måste pågå. De hävdar att den underordnades rätt alltid måste försvaras och 

uppmärksammas men att det i vardagen kan se annorlunda ut. De ger exempel såsom att barn 

ofta blir avbrutna eller stoppade när de leker eller liknande. Arnér (2004) lyfter i sin artikel att 

det finns en problematik i förskolan som handlar om maktrelationen mellan barn och vuxna. 

Hon menar att om man fokuserar på detta kan man tydligt se hur barnen är underordnade de 

vuxna. Enligt henne kan det innebära att barnen hämmas när det gäller förmågan att 

exempelvis ta egna initiativ. Därför hävdar hon att pedagoger måste arbeta med sitt sätt att 

möta barnen, för att sedan utveckla ett förhållningssätt där fokus ligger på arbetet med barnen 

i relation till inflytande och demokrati. Barn vet bäst själva vad de upplever och därför, menar 

Johannesen och Sandvik (2009), måste barnen mötas som ett subjekt som finns här och nu. 

Att arbeta för att se barn som subjekt och samtidigt ha en medvetenhet om vuxnas 

maktposition påverkar möjligheterna för barns delaktighet och inflytande. Författarna hävdar 

att det krävs mycket av de vuxna för att arbeta med barns rätt till delaktighet och inflytande. 

Eliasson (2010) hävdar att frågan om att låta barnen ta plats i förskolan handlar om 

pedagogernas attityder samt demokrati. 

 

Johannesen och Sandvik (2009) skriver att barn ser sig som delaktiga i situationer som inte är 

vuxenstyrda, exempelvis i den fria leken. I sin studie har de sett att vuxna gärna aktivt vill ge 

barn delaktighet och inflytande för att det ska tillskrivas en betydelse, vilket gör att de vuxna 

inte räknar barn som delaktiga/inflytelserika i situationer som exempelvis den fria leken. 
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Författarna hävdar att detta förhållningssätt osynliggör delaktighetsupplevelserna för barnen. 

Vidare lyfter de vad delaktighet och inflytande i förskolan innebär om barnen uttrycker sådant 

de vuxna inte tycker om, exempelvis gråt. Hur de vuxna förhåller sig och uppfattar sådana 

uttryck blir sedan viktigt för utrymmet barnen har att utrycka sig. 

 

Strozzi (2006) skriver varken om begreppet inflytande eller delaktighet i klartext. Däremot 

beskriver Strozzi hur hon och hennes kollegor genom sin Reggio Emilia-filosofi sätter högt 

värde på barnens egna önskningar och tillfredsställelse. För att kunna göra detta nämner hon 

miljön och materialets betydelse för barns självständighet. Hon menar att det är viktigt att ge 

barnen det de behöver i materialväg för att de ska kunna utföra sina undersökningar. Som 

lärare behöver man då reflektera gemensamt tillsammans med barnen över material och miljö. 

Strozzi lägger även fram att de på förskolan främjar relationer mellan såväl barnen själva och 

relationen mellan barnen och miljön. Detta går att tolka som att barn i hennes verksamhet 

både är delaktiga i, och ges inflytande över, miljön på förskolan.  

 

Även Lenz Taguchi (1997), som också är inspirerad av Reggio Emilia- filosofin, skriver om 

förskolans miljö. Hon nämner inte heller delaktighet eller inflytande som begrepp men 

beskriver att vuxna genom dokumentation av barn kan ligga steget före och på det sättet 

utforma verksamheten efter barnen. Hon påstår också att den vuxnes förhållningssätt och 

barnsyn avspeglas i miljön trots att den vuxna utgår från barnet.  

 

2.4 Tidigare forskning 
När vi sökt tidigare forskning kring området har vi inte hittat något som exakt belyser det 

område vi vill studera, det vill säga vad förskollärarna har för syn på barns delaktighet och 

inflytande samt vilken betydelse deras syn på begreppen får för verksamheten. Däremot finns 

det forskning som behandlar barns inflytande i verksamheten som vi valt att lyfta upp här.  

 

Westerlund (2011) har funnit att inflytande kan komma till uttryck i två aspekter i 

förskoleverksamheten. Den ena är att barn ges inflytande när de tillåts göra sådant som de 

själva vill och den andra är att de får komma till tals och vara delaktiga i ett sammanhang. 

Hon har också sett att begreppet inflytande ligger väldigt nära begreppet delaktighet och hon 

lyfter fram att en pedagog i hennes studie använder begreppet delaktighet när de pratar om 

barns inflytande. Ytterligare en syn på barns inflytande lägger Ekström (2007) fram, vilken 

handlar om att barn har dåligt med inflytande över verksamheten. Han har i sin studie, i vilken 

han studerat tre förskolor, sett att barn inte ges något direkt inflytande i verksamheten annat 

än i den fria leken och att det är pedagogerna som bestämmer hur dagen ska utformas i övrigt.  

 

Engdahl (2014) har skrivit en avhandling kring förskolegården och barns inflytande och 

delaktighet. I den kunde hon urskilja att barn ges inflytande i utemiljön genom att de kunde 

ordna gårdens material efter behov samt att de fick leka var de ville och med vem de ville.  

 

Nedan har vi valt att lyfta fram några resultat från andra examensarbeten. Vi fann det 

intressant då dessa studier har ett syfte som är mer likt vårt och därför har relevanta resultat 
gentemot vår studie.  

 

Tidigare examensarbeten har synliggjort att förskollärares syn på delaktighet och inflytande 

varierar, även om den verkar tendera till att hamna i liknande betydelser. Ekberg och 
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Engstrand (2009) fann till exempel i sin studie att pedagoger uppfattar att de gör barn 

delaktiga när de exempelvis för en dialog med barnen och observerar deras lekar för att 

utifrån det planera verksamheten. Holmerin och George (2012) tydliggjorde istället att 

förskollärare ibland är rädda för att det kan skapa kaos i verksamheten ifall barnen är 

delaktiga och att de därför låter bli att arbeta med barns delaktighet. 

 

Bosell och Elovsson Halt (2014) synliggjorde att förskollärare har många definitioner av såväl 

delaktighet som inflytande. En del förskollärare menade att delaktighet innebär att man är 

med i något eller är en del av verksamheten. Alltså att det är något förutbestämt av vuxna som 

barnen är med i. Andra menade att delaktighet innebär att barnen blir lyssnade på och att 

deras uttryck tillvaratas i verksamheten. Någon annan menade på att delaktighet handlar om 

en känsla av att bli tagen på allvar. När det gäller inflytande skriver de att nästan alla 

förskollärare var överens om att det handlade om makten att kunna påverka innehållet i 

verksamheten, få uttrycka egna idéer och ta del av och utveckla andras idéer. Vidare 

framhåller de att förskollärarna i deras undersökning tycker att inflytande handlar om att låta 

barn bestämma vad de vill vara delaktiga i eller att barn ska ha rätt att påverka sina dagar på 

förskolan. En förskollärare menade på att inflytande handlar om att kunna ta demokratiska 

beslut.  Även Olofsson och Eklund (2012) har i sitt arbete försökt reda ut vilken syn 

pedagoger har på barns inflytande. De fann att förskollärare tyckte att inflytande innebär att 

barn får en möjlighet att vara med och påverka på olika sätt. Bland annat genom att få 

bestämma vad och hur de ska göra saker under sina dagar på förskolan och att barnens 

önskemål och idéer tillvaratas. 

 

Wennlund (2015) har även hon i sin studie fått fram att det råder delade meningar kring vad 

inflytande betyder för förskollärare och hur förskollärare jobbar kring inflytande och 

delaktighet. I hennes studie har hon dock kunnat lyfta fram att förskollärare ofta upplever att 

det är ramarna i verksamheten som påverkar barns inflytande i verksamheten och hur denna 

går att jobba med. De förskollärare hon intervjuat har gett till svar att rutinsaker som måste 

göras, exempelvis måltider och blöjbyten, kan hindra dem att från att uppnå målen och 

riktlinjerna från styrdokumenten. Förskolläraren uppger även att stora barngrupper kan göra 

det svårare att låta barn ha inflytande över verksamheten. Förskollärarna i hennes studie 

framhåller också hur deras syn på inflytande och delaktighet har förändrats över tid när de har 

jobbat. Många av dem upplever att de har en helt annan syn på inflytande nu än när de 

började jobba. Åt vilket håll denna syn gått tas inte upp i studiens resultat. 

 

Elvstrand (2009) har gjort en studie, som visserligen till största del handlar främst om skolan, 

men som framhåller att delaktighet och inflytande är i ett samspel med varandra. I hennes 

studie går det att se hur barn och elever som känner sig delaktiga även upplever att de har ett 

större inflytande över verksamheten. 

 

 

 

3. METOD 
Enligt Löfgren (2014) har att lyssna till andra kollegors berättelser länge har varit ett sätt för 

förskollärare att lära utifrån andras erfarenheter och på det viset tillägna sig nya kunskaper. 

Därför valde vi att ha intervju som metod för vår datainsamling. Larsson (1986) lyfter fram att 
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när det är frågan om hur något gestaltas handlar det om en metod som är kvalitativ. Vidare 

menar Dalen (2008) att just den kvalitativa intervjun lämpar sig bra när det är informantens 

egna erfarenheter, känslor och tankar som man vill komma åt. Löfgren (2014) anser dessutom 

att metoden lämpar sig om man söker en förståelse för hur andra skapar mening med sina 

erfarenheter. Vår intervju hamnar på det viset under kategorin kvalitativ forskningsintervju. 

Larsson (1986) lyfter också fram att det finns tre olika traditioner inom kvalitativa analyser; 

hermeneutik, etnografi och fenomenologi. Fenomenologi är en syftar till att förstå hur 

människor upplever olika fenomen och det är av just fenomenologin som vi blivit inspirerade. 

Enligt Larsson syftar fenomenologi främst till att beskriva hur något framstår för den enskilda 

individen och inte hur något egentligen är. Han skriver bland annat att ”uppfattningar ofta är 

den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (s. 21). Enligt Patel och Davidson (2003) är 

uppfattning ett centralt begrepp inom fenomenologin och de menar att individen skapar 

mening när den uppfattar något. Vår studie har således en fenomenologisk ansats.  

 

3.1 Urval och avgränsningar 
Avsikten var att intervjua nio förskollärare för att undersöka deras uppfattningar om 

begreppen delaktighet och inflytande. Vi kontaktade därför till en början nio förskollärare 

som alla jobbade på olika förskolor inom samma kommun. Intervjupersonerna vi kontaktade 

var personer som vi tidigare haft kontakt med via vår verksamhetsförlagda utbildning samt 

personer som vi blivit rekommenderade av en förskolechef och kurskamrater. Vi använde oss 

alltså av ett bekvämlighetsurval. Alla nio förskollärare var intresserade av att ställa upp på 

intervjun men en av dem lämnade återbud och det resulterade i åtta intervjupersoner. De 

intervjuade förskollärarna är alla kvinnor vilket inte är ett medvetet val från vår sida, utan helt 

slumpmässigt. Det är däremot ett medvetet val att intervjupersonerna är från samma kommun. 

Detta för att vi vill hålla oss inom ett mindre område och studera vad delaktighet och 

inflytande betyder inom detta område, för att få en högre tillförlitlighet på vår studie. I denna 

studie har vi kunnat täcka upp åtta av kommunens elva kommunala förskoleverksamheter. 

Det är också ett medvetet val att vi valt att bara vända oss till utbildade förskollärare. Detta är 

dels för att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) slår fast att förskollärare har ett särskilt 

ansvar för verksamheten och för att det enligt skollagen (SFS 2010:800) främst ska vara 

legitimerade förskollärare som bedriver undervisning i förskolan. Dessutom för att vi ville att 

det ska finnas en utvecklad tanke kring barns delaktighet och inflytande hos 

intervjupersonerna och vår tanke var då att det skulle vara något som de haft med sig från sin 

utbildning. 

 

Alla förskollärarna som medverkade i studien har varit verksamma i förskolan i mer än tio år, 

en av dem i nästan 40 år. Det blir intressant för tidsaspekten med tanke på 

begreppsförändringen över tid. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Till en början kontaktade vi, som ovan nämnts, nio personer med förfrågan om de var 

intresserade av att medverka i en intervju kring barns delaktighet och inflytande som en del av 

vår studie. Innan intervjun fick de inte mer information kring studiens syfte än så. Detta för att 
undvika att de skulle fundera ut svar i förväg, då vi ville fånga upp deras spontana reflektioner 

kring ämnet. Efter den första kontakten via mejl kontaktade vi deltagarna via telefon för att 

boka in tider för intervjuerna. Alla nio tillfrågade förskollärare bokade in tider men en av 
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förskollärarna ställde in i sista stund utan att vilja ha en ny tid för intervju. Då vi vid detta 

tillfälle redan genomfört de flesta intervjuer kände vi att vi ändå hade tillräckligt med material 

för att få ett resultat och valde därför att inte söka efter en ny person att intervju. Därför blev 

det i slutändan bara åtta intervjuer istället för de planerade nio. Alla intervjuer skedde på 

dagtid och på plats på förskollärarnas arbetsplatser, dock på avskilda platser för att undvika 

störningsmoment. Vi valde tillsammans med informanterna att komma ut till deras 

arbetsplatser för att underlätta för dem samt för att det blir en naturlig miljö för förskollärarna 

att vistas i med förhoppningen att det ska speglas i intervjun. Löfgren (2014) skriver att tid 

kan vara en bristvara i förskolor och av hänsyn till detta bokade vi en timme per intervju och 

lovade att inte överskrida den men att det kan ta kortare tid. Vi formulerade en intervjuguide 

(Bilaga 1) för att använda den under intervjuerna som stöd för att hålla oss inom ämnet. 

Denna guide består av övergripande och öppna frågor, såsom Löfgren (2014) beskriver en 

intervjuguide. Under intervjun ställs sedan mer konkreta frågor och följdfrågor eller 

uppmaningar som ”Berätta mer”. Utifrån denna intervjuguide använder vi sedan 

samtalsfärdigheter, vilka Hägg och Kuoppa (2007) kallar för färdigheter fas 1. Denna fas 

innefattar bland annat lyssna, sammanfatta, omformulera, ställa frågor, vara specifik och 

tydlig samt inleda och avsluta samtalet. Detta för att intervjun ska flyta på och för att få 

informanten att ge en sådan fyllig berättelse att vi kan finna svar på våra frågor.  

 

Vår uppfattning, från erfarenheter av tidigare intervjuer, är att den som intervjuar kan påverka 

samtalet i hög grad med sina följdfrågor samt hur man ställer frågorna. Vi beslutade oss 

därför för att en av skulle hålla i alla intervjuer som samtalsledare medan den andra förde 

anteckningar till samtliga intervjuer. Detta för att vi anser att intervjuerna då kommer bli mer 

tillfredställande för en sammanställning just utifrån att följdfrågor och struktur håller sig mer 

likvärdigt med samma samtalsledare. Förutom att den andre förde anteckningar kring sådant 

som inte går att få med på ljudinspelningar tyckte vi att det var viktigt att vi båda var med 

under alla intervjuerna för att få samma överblick över arbetet. 

 

Intervjuerna samlades in genom ljudinspelning och anteckningar. Ljudinspelningen gjordes i 

en app som heter Hokusai. För varje intervju gjordes det ljudinspelning på två iPads 

samtidigt, detta för att undvika missöden som exempelvis att funktionen eller programmet 

slutar fungera på någon av inspelningsanordningarna. Under varje intervju fördes även 

anteckningar där en av oss antecknade sådant som informanten uttryckte som inte uppfattas 

av en ljudinspelning. Samtalsledaren förde minnesanteckningar som stöd till 

samtalsfärdigheterna (se ovan) som användes.    

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Transkriberingen gick till på ett 

sådant sätt att vi spelade upp ljudinspelningen ett par ord eller meningar i taget och skrev ner 

de exakta uttrycken i ett Word-dokument samtidigt. Hummanden som sägs av intervjuledaren 

när informanten pratar, eller tvärtom, har vi valt att utesluta ur transkriberingen då dessa inte 

tillför något till intervjun när vi sedan skulle analysera intervjuerna. 

 

3.3 Bearbetning av datainsamlat material 
När vi har bearbetat materialet från intervjuerna har vi använt oss av transkriberingarna. 

Löfgren (2014) skriver att det vid kvalitativa studier är ett bra sätt att tematisera upptäckterna 

utifrån det som framstår som särskilt viktigt för informanterna när man bearbetar materialet 

för att skapa ett resultat. Vi började därför först med att tematisera enbart utifrån det 
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förskollärarna lyfte fram som viktigt kring begreppen och dess påverkan på verksamheten. 

Senare insåg vi att det fanns flera andra aspekter som förskollärarna lyfte fram som viktiga 

kring begreppen. Därför bytte vi inriktning och började även sammanställa vad det var som 

ansågs viktigt för förskollärarna gällande begreppen generellt. Vid resultatet har vi inte 

beskrivit vad förskollärarna enskilt har uttryckt, utan låtit det vara de generella 

uppfattningarna som beskrivits. På de ställen där det finns delade åsikter har vi däremot ställt 

åsikter mot varandra men det går inte i resultatet att utläsa vem som sagt vad. Vi har alltså 

frikopplat individerna från uttrycken, såsom Johansson och Svedner (2010) beskriver som en 

metod för hur man kan redovisa intervjuresultat. 

 

När vi sedan skulle skriva ner en presentation av resultatet valde vi ändå att placera resultatet 

under rubriker som hänger samman med studiens frågeställningar. Detta för att resultatet ska 

presenteras på ett sådant sätt att det blir relevant för studien och för att hålla en röd tråd 

genom hela arbetet.  

 

När citat från intervjun presenteras i resultatdelen har vi ändrat dessa till att vara grammatiskt 

korrekta, exempelvis kan vi ha ändrat uttrycket ”nånting” till det svenska korrekta ordet 

”någonting” eller liknande. Vi har även valt att utesluta ord som exempelvis ”eh” i de citat 

som läggs fram i resultatdelen. Vi har också valt att plocka bort ord som upprepas av 

informanterna, då de stammar eller kommer av sig. Dessa ändringar påverkar inte på något 

sätt innebörden i citaten utan gör det endast lättare för läsaren att läsa och förstå. När (..) har 

använts i ett citat betyder det att något enstaka ord har uteslutits. När (….) har använts betyder 

det att en mening har uteslutits och när (---) har använts betyder det att ett längre stycke har 

uteslutits från citaten. När förskolläraren i citatet använder sig av en tillgjord röst, exempelvis 

om de lever sig in i situationen för att beskriva sig själv eller ett barn som pratar, har vi använt 

´..´ för att markera det. 

 

I arbetet används både begreppet förskollärare och pedagoger. Med begreppet förskollärare 

skriver vi om utbildade förskollärare, det vill säga informanterna. När vi skriver om 

pedagoger menar vi all personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten på förskolan.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Vi har beaktat de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002), vilka är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet har tagits hänsyn till genom att informanterna fick en inbjudan via mejl 

där de tillfrågades om de ville medverka, information om studiens syfte, intervjuernas 

ändamål samt de praktiska detaljerna. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna och 

dess åsikter ska vara anonyma. Vi har tagit hänsyn till detta genom att lagra transkriberingar, 

ljudinspelningar och annan data på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem. När 

arbetet är godkänt kommer denna data även att raderas eller förstöras. Nyttjandekravet 

beaktades genom att vi kommer se till att de uppgifter vi fått från informanterna inte kommer 

att användas i något annat syfte än till vår studie. Informanterna fick även information om var 

arbetet kommer att finnas för läsning när arbetet är godkänt. Slutligen kommer vi in på 
samtyckeskravet som innebär att informanterna ger oss samtycke att använda deras uppgifter 

till studien samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan någon vidare 

förklaring. Alla fyra principer fanns med i ett samtyckesbrev (se bilaga 2) som vi vid början 
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av varje intervju gav till informanterna. De fick i lugn och ro läs igenom detta och sedan 

skriva under på att de blivit informerade och gav oss sitt samtycke.  

 

Det är viktigt att informanterna inte blir förda bakom ljuset, hävdar Johansson och Svedner 

(2010), och att studien bygger på respekt och hänsyn till informanterna. Därför är det viktigt 

att följa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) då det är människor och 

deras berättande vi använder som empiri i vår studie. Utöver det skriver Löfgren (2014) att 

man genom kontakt, information och genom ett brev innehållande både praktiska och etiska 

aspekter kan bygga upp ett förtroende mellan forskare och informanter. Detta hjälper oss 

genom att informanterna kan känna sig mer bekväm i sitt berättande. 

 

3.5 Metoddiskussion 
Valet av våra intervjupersoner hamnar inom ramen för ett bekvämlighetsurval. Detta då vi har 

valt att vända oss till personer som vi redan känt till genom våra VFU-perioder, som 

exempelvis handledare, eller som vi genom våra studiekamrater blivit tipsade om. Det kan ha 

påverkat resultatet i studien. Exempelvis kan den faktor att vi sedan tidigare är bekanta med 

informanterna leda till att de känner sig mer avslappnade i vår närvaro. Att de känner sig 

bekväma i situationen kan i sin tur leda till att det är lättare att samtala med varandra. Ett 

annat exempel kring urvalet som kan ha påverkat resultatet kan vara det faktum att vi bara 

valde VFU-handledare. Det kan hända att det är en viss sorts förskollärare som väljer att bli 

handledare till studenter och att de därför kan ha liknande tankar och åsikter. Om de istället 

skulle ställas mot förskollärare som inte är handledare kanske vi skulle få fram annan 

information och därför fått ett annat utslag.  

 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg med tanken att vi vill få reda på 

förskollärarnas spontana tankar och reaktioner kring delaktighet och inflytande. Hade vi 

skickat ut frågorna i förväg hade det kunnat bidra till ett annat resultat. Detta då det hade gett 

förskollärarna tid att tänka efter och kanske även reflektera med andra eller söka sig till 

information via andra källor. I intervjuguiden och då således även på intervjuerna har vi börjat 

fråga om delaktighet och sedan gått vidare till inflytande. Det kan vara möjligt att vi hade fått 

annorlunda svar ifall vi hade börjat tvärtom eller börjat med att be dem beskriva skillnaden 

mellan begreppen. Vi har fått det klart för oss under intervjuerna att vissa har svarat på bägge 

begreppen när vi bett dem definiera begreppet delaktighet för att de inte har vetat vad som ska 

komma efteråt. Vi har däremot alltid gett informanterna möjligheten att flera gånger få ändra 

sig eller definiera om begreppen ifall de gett uttryck för detta. Förhoppningsvis har det gjort 

att det inte skulle ha blivit någon större skillnad mot om vi lagt upp det på ett annat sätt. Men 

vi vill ändå lyfta att möjligheten finns att det skulle blivit en skillnad i resultatet om vi hade 

valt att lägga upp intervjun på ett annat sätt. 

 

Ställningstagandet att vi vid samtliga tillfällen haft samma rollfördelning under intervjuerna 

fann vi givande. En av oss höll samtalet medan den andre antecknande. Detta resulterade i att 

alla intervjuer följde samma anda, vilket underlättade vid bearbetningen av transkriberingen. 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
Denna del är strukturerad efter studiens frågeställningar. Först bearbetas de två första 

frågeställningarna, vad förskollärare menar med barns delaktighet respektive barns inflytande, 
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under rubriken ”Förskollärarnas definitioner av begreppen”. Vidare bearbetas den tredje 

frågeställningen, vilken betydelse får förskollärarnas definitioner för hur de beskriver sin 

verksamhet, under rubriken ”Begreppens betydelse för verksamheten”. De citat som återges i 

resultatdelen är hämtade ur datamaterialet. Vi har valt att presentera resultatet av vad 

förskollärarna uttryckt kring ämnet och sedan löpande ställt det mot vad litteratur och tidigare 

forskning har kommit fram till och har således vävt samman analysen med resultatet.  

 

Något vi upplevde under intervjuerna var hur många av förskollärarna kändes väldigt 

obekväma över att samtala om ämnet. Detta tog sig uttryck genom att de svarade ”Oj!” på 

frågorna innan de fortsatte svara, att de skrattade åt sina svar och gärna ville ursäkta sig över 

att de kanske svarade fel eller att de inte var pålästa. 

 

4.1 Förskollärarnas definitioner av begreppen 
När vi ber förskollärarna att definiera delaktighet respektive inflytande anger de flesta att det 

finns en viss skillnad mellan begreppen och ger oss därmed definitioner av begreppen som är 

olika, även om de till viss del även är snarlika. En av dessa förskollärare påpekar också att 

delaktighet och inflytande är abstrakta saker och att de därför kan vara svåra att definiera. 

 

4.1.1 Delaktighet 
Det gemensamma kring definitionen av delaktighet som förskollärarna uttrycker är att 

delaktighet betyder att vara en del av någonting eller en del av många. Till exempel att det går 

att vara en del i en samvaro, en relation eller en del i en miljö. Det stämmer överens med hur 

Svenska Akademiens Ordlista (2015) definierar begreppet samt hur Arnér (2009) tolkar 

delaktighet; att vara en del av något. I Bosell och Elovsson Halts (2014) studie framgår också 

att en del förskollärare anser att delaktighet innebär att vara en del av något. Däremot är det 

skillnad på förskollärarnas åsikter kring hur aktivt barnen själv måste vara i denna del för att 

vara delaktig. Några förskollärare hävdar att det räcker med att endast vara fysiskt på plats i 

förskolans verksamhet för att barnet ska räknas som delaktiga. Några andra tycker istället att 

det krävs ett aktivt görande från barnen själva för att de ska kunna räknas som delaktiga i 

verksamheten. De lägger särskild vikt vid att delaktighet är något som sker på en grupp- eller 

verksamhetsnivå. Detta dels genom att alltid använda pluralet ”barnen” när de beskriver 

begreppet delaktighet och dels hävda att delaktighet främst tillgodoses när förskollärarna 

planerar verksamheten. När de beskriver att barnen är delaktiga genom förskollärarnas 

planeringar lägger de fram att processen för detta är att barnen observeras och sedan 

tillvaratas deras intressen av pedagogerna genom exempelvis planerade aktiviteter. Att vara 

med i processen, i detta fall verksamhetsplaneringen, är något som även Arnér och Tellgren 

(2006) framhåller som en viktig aspekt av delaktighet i förskolan. Det är även något som 

Ekberg och Engstrand (2009) fann relevant för barns delaktighet i sin studie. Läroplanen 

(Skolverket, 2010) beskriver också att det är barnens intressen och behov som bör ligga till 

grund för utformningen av miljö och verksamhet. Dock tar de inte upp detta under delaktighet 

utan som ett handlande av barns inflytande. Begreppet delaktighet används i andra kontexter 

och med andra innebörder. 

 

Vidare är alla förskollärare överens om att delaktighet innebär att barnen får uttrycka sina 

tankar och åsikter samt att dessa blir hörda och respekterade. De flesta förskollärare menade 
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att det inte krävs att barnen får bestämma hela tiden för att de ska få vara delaktiga i 

verksamheten, utan la vikten på just att acceptera barns tankar och åsikter. 
 

”Delaktighet betyder inte att man kan få bestämma allt men att det jag säger och det jag 

tycker, tänker och det jag visar är viktigt och att det är någon som lyssnar på det och ja, 

att de känner sig hörda.” 

 

Detta går att ställa mot vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) uttrycker kring 

delaktighet. De menar att det inte enbart räcker med att lyssna på barns åsikter utan att det 

krävs att de också tillvaratas och omsätts för att barn ska kunna ses som delaktiga.  

 

I förlängningen av att barnen ska vara aktiva för att vara delaktiga menar två förskollärare att 

barnen ska ha möjlighet att påverka verksamheten och att de själva upplever att de gör det. De 

menar alltså att barnen inte är delaktiga ifall de inte själva har uppfattat att de varit med och 

påverkat. Detta tar också Szönyi och Söderqvist Dunker (2015) med i begreppet delaktighet, 

att det är viktigt det som individen själv upplever. En förskollärare lägger däremot särskild 

vikt vid känslan av grupptillhörighet när det gäller delaktighet i just förskolan; 

 

”Att känna att man är en del, att man är en pusselbit som saknas om den inte är där. Att 

man, hur det än är, så är lilla jag jättejätteviktig för att, för att min dag och allas dag på 

förskolan ska vara perfekt så är varje barn jätteviktigt.” 

 

En liknande uppfattning har Johannesen och Sandvik (2009) som anser att delaktighet och 

inflytande borde handla om en gemenskap mellan alla människor, i vilken alla ska inkluderas 

och visas respekt. Det ovan nämnda kring delaktighet som en gemenskap går att tolka som att 

det hänger ihop med läroplanens (Skolverket, 2010) användning av begreppet. Detta för att 

delaktighet i läroplanen tas upp bland annat i samband med att vara del i sin egen kultur samt 

att respektera och visa hänsyn till andras kulturer, vilket kan ses som en form av 

grupptillhörighet.  

 

4.1.2 Inflytande 
Tre förskollärare använder ordet påverka när de beskriver inflytande. De menar att det handlar 

om att barnen ska ges möjlighet att påverka så väl sin dag på förskolan som att påverka hela 

verksamheten. Resterande fem förskollärare använder inte ordet påverka men beskriver 

däremot samma saker när de definiera begreppet inflytande. De beskriver det som att vara 

med och forma sin dag och vad den ska innehålla. Vid tolkning blir beskrivningen påverka sin 

dag och forma sin dag densamma. I Svenska Akademiens ordlista definieras också begreppet 

inflytande som en möjlighet att påverka. Även Arnér och Tellgren (2006) framhåller att 

begreppet inflytande handlar om möjligheten att påverka sin situation. I en senare text 

definierar Arnér (2009) barns inflytande som att ge barn en röst. 

  

I motsats till att de flesta förskollärarna beskrev delaktighet som något som sker på en grupp- 

eller verksamhetsnivå, beskriver de flesta förskollärare att inflytande istället sker på en 

individnivå. De beskriver det individuella som något personligt som man själv kan bestämma 

över. Att inflytandet över sin dag och sin vardag är något individuellt. Det som främst 

framhålls som det personliga planet av bestämmande enligt förskollärarna är påklädnad, 

toalettbesök och matsituationen. Flera av förskollärarna ger just dessa som exempel när de 

försöker konkretisera vad barnen själv kan bestämma över. Det kan alltså, enligt dem, handla 
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om hur mycket mat barnet vill ha för dagen, vilka kläder barnet anser den behöver när den går 

ut eller vid vilken tidpunkt barnet känner att den behöver gå på toaletten. 

 

Flera förskollärare uttrycker att inflytande kan ses som något väldigt konkret i verksamheten. 

En förskollärare uttrycker att det krävs att barnen verbalt kan förmedla sina tankar och åsikter. 

Hon menar att det kan vara svårt för barnet att få ett direkt inflytande ifall denne inte på ett 

konkret sätt kan uttrycka sin vilja. Olofsson och Eklund (2012) fann, i likhet med detta, i sin 

studie att förskollärare anser att inflytande kan innebära att barn bland annat får möjlighet att 

påverka hur de ska göra olika saker under dagen. 

 

En förskollärare framhåller dock att inflytande ändå på något sätt slutar i en grupprocess som 

handlar om demokrati. Detta då det i slutändan ofta krävs en omröstning för att kunna enas 

om något, då det finns många viljor i förskolan och alla inte kan få sin vilja igenom alla 

gånger. I likhet med detta framhåller Lumholdt (2004) att inflytande är en fråga om demokrati 

och mänskliga rättigheter. Även Skolverket (2015-10-17) framhållet inflytande som en 

demokratifråga. I Bosell och Elovsson Halts (2014) studie framhöll en förskollärare att 

inflytande handlar om att ta demokratiska beslut. 

  

En förskollärare lyfter fram en aspekt av inflytande hos barn i förskolan som hon tror att 

många glömmer bort, barns inflytande i den fria leken: 

 
”Så har ju barn inflytande över sin egen lek, sina egna roller och sina egna, just dem som 

man är tillsammans med just då. För då är det, handlar det om att påverka och makt 

och… inverkan… alltså allt det där gör ju barnen då, bara vi tittar in.” 

 

Detta resonemang är i linje med Johannesen och Sandvik (2009) när de skriver att barn kan se 

sig som delaktiga/inflytelserika i situationer som inte är vuxenstyrda. Däremot har de sett att 

vuxna inte alltid räknar barn som delaktiga/inflytelserika i dessa situationer. Vuxna tenderar 

istället till att aktivt vilja ge barn delaktighet och inflytande för att det ska räknas.  

 

Ekström (2007) lyfter också fram barns inflytande i den fria leken. Han hävdar dock att den 

fria leken är det enda stället barn ges inflytande i verksamheten.  

 

4.1.3 Delaktighet och inflytande 
 

”Alltså det är ju delaktighet… men det… eller det är ju egentligen inflytande.” 

 

Som citatet ovan belyser kan det vara svårt att särskilja begreppen. De flesta förskollärare är 

eniga om att delaktighet och inflytande är djupt sammankopplade och att det är svårt att 

särskilja dem från varandra. Sex av dessa sju kan definiera begreppen olika ändå, men hävdar 

dock att det inte går att ha det ena utan det andra och att det är genom det som begreppen hör 

samman så djupt med varandra. En pedagog beskriver det som en hårfin skillnad mellan 

begreppen och säger tillslut att hon egentligen inte vet var skillnaden ligger. Westerlund 
(2011) har liknande erfarenheter från sin studie. Hon har också funnit att pedagoger inte alltid 

kan särskilja begreppen.  

 

En av dessa förskollärare har väldigt svårt att skilja på begreppen när hon försöker definiera 

dem. Hon börjar definiera dem olika men ändrar sig sedan och beskriver saker tvärtom flera 



Malin Rönnholm 

Natascha Jonsson 

Ht 2015 

Examensarbete, 15 hp 

Umeå Universitet 

 

17 

gånger utan att hon kommer fram till en egentlig definition av begreppen. Ytterligare en 

förskollärare har också denna tendens och framförallt i slutet på intervjun. Hon har sedan 

tidigare definierat begreppen relativt olika men säger på slutet: ”Medan inflytande kanske mer 

är att du är delaktig.”. Som vid tolkning går att se som att hon ändå inte tänker sig inflytande 

och delaktighet som två separata begrepp. 

 

I motsats till att de flesta förskollärare i vår studie framhåller delaktighet och inflytande som 

djupt sammankopplade och inte gärna vill särskilja dem från varandra anser Arnér och 

Tellgren (2006) att det är väldigt viktigt att skilja på begreppen. Detta för att gränsen är 

väldigt vag och det saknas en tydlig definition av begreppen. I likhet med detta uttrycker den 

åttonde förskolläraren istället att hon anser att det går att vara delaktig utan att ha inflytande 

och att det går att ha inflytande utan att vara delaktig. Detta eftersom att hon separerar 

begreppen till två olika även om även hon tycker att de kan vara sammankopplade och höra 

ihop. Hon beskriver en situation där barn enbart har inflytande i verksamheten genom att 

säga: 

 
”Eller sitta vid bordet, om jag ska gå och äta och det inte är bestämda platser, då kan jag 

ha inflytande över att jag tar min tallrik och går hit och sätter mig. Då har jag ju 

inflytande men jag behöver inte vara del av någonting heller.” 

 

Däremot lyfter förskolläraren att det kan bero på hur man definierar begreppen. Hon säger 

exempelvis att det går att ha inflytande utan att vara delaktig, men att det då kan bero på hur 

man definierar delaktighet. Med det menar hon att om man definierar delaktighet som att 

endast vara en del av något, då är det ganska svårt att komma undan detta i förskolans 

verksamhet då barnen ständigt är en del av gruppen. I likhet med detta har Arnér (2009) lyft 

att begrepp kan komma att definieras olika beroende på vilken kontext de dyker upp i. Därför 

anser Arnér att det är av vikt att diskutera begreppens innebörd, vilket även Eliasson (2010) 

skriver om. 

 

Det råder däremot delade meningar mellan förskollärarna om hur begreppen går in i varandra. 

En del hävdar att det krävs delaktighet för att kunna få inflytande. Detta genom att man först 

måste skapa en möjlig plats för delaktighet, eller demokratiska platser, där alla vågar uttrycka 

sina åsikter för att de ska kunna få inflytande. Medan andra helt enkelt bara menar att det 

krävs inflytande för att kunna bli delaktig, utan någon vidare förklaring. En förskollärare 

tycker dock att det ena inte kan utesluta det andra, då hon anser att begreppen hör ihop. 

Elvstrand (2009) fick liknande resultat i sin studie, där det framgick att delaktighet och 

inflytande är i ett samspel med varandra. Vidare i Elvstrands studie framgick det även att barn 

som upplever sig delaktiga även upplever att de har ett större inflytande. 

 

Ett intressant inslag är att en av förskollärarna börjar beskriva delaktighet och inflytande som 

ett begrepp, tills hon får syn på intervjuguiden och utbrister: ”Har ni tänkt annorlunda? Har 

ni tänkt olika med begreppen delaktighet och inflytande?”. Då förstår hon att vi särskiljer 

begreppet och då börjar även hon separera på begreppen och beskriver dem som olika under 

resterande intervju utan några problem i definitionen. Det går att tolka som att hon själv kan 

särskilja begreppen men är medveten om att många ofta sammanblandar dem och frågar efter 

dem som ett enda begrepp.  
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4.2 Begreppens betydelse för verksamheten 
Förskollärarna som definierar delaktighet som att barnet är fysiskt där och är en del av något 

menar att delaktighet i verksamheten handlar om att barnet har en plats; en egen hylla, en 

avdelning, en grupp, en plats i morgonmötet. 

Förskollärare som istället definierar begreppet delaktighet som något som kräver att barnet är 

aktivt beskriver delaktighet i verksamheten som att barnen tillåts göra val; val vad de vill göra 

för aktivitet eller vilket material som behövs på förskolan. 

 

Inflytande, till skillnad från delaktighet, har alla förskollärare beskrivit på ett mer liknande 

sätt. Förskollärarna är relativt överens om att inflytande ofta är något som kräver någon form 

av aktivitet av barnen samt att det handlar om väldigt konkreta saker vilket ofta gäller barnens 

rätt att bestämma eller försöka påverka olika saker. En förskollärare beskriver en situation där 

barn ges inflytande över verksamheten på det här sättet:  

 
“Nu kan jag ta maten som exempel. Vi får blandat ärtor och majs. Du vill bara ha 

ärtorna, du vill bara ha majsen och den tredje vill ha… Alltså så där. Då skriver vi, då 

säger vi “då tar vi med det här till köket, det här kan vi skriva till dem, att vi skulle vilja 

ha en bytta med majs och en bytta med ärtor” och det känns som ett konkret inflytande, 

för det blir som så jobbigt om man ska sitta och behöva pilla bort det man inte vill ha 

hela tiden.” 

 

Beroende på hur förskollärarna har definierat begreppen delaktighet och inflytande, har de 

också olika tankar om hur det speglar av sig i verksamheten och på barnen. Flera gånger har 

olika förskollärare beskrivit samma situation i verksamheten där barn antingen är delaktiga 

eller har inflytande. Dock har de förknippat samma situation med olika begrepp beroende på 

hur de har definierat begreppen. 

 

En sådan situation är om förskolans miljö. En förskollärare beskriver att miljöerna idag är helt 

anpassade efter barnen så att barnen på ett aktivt sätt ska kunna göra egna val i miljöerna. 

Detta lägger hon in under begreppet delaktighet. Fortsättningsvis anser hon att det är viktigt 

att pedagogerna dokumenterar vad det är barn gör för att kunna förändra miljön och valet av 

aktiviteter. Detta för att barnen fortsättningsvis ska kunna vara kompetenta i sin miljö. Även 

en annan förskollärare pratar kring barns delaktighet i verksamheten på ett liknande sätt och 

beskriver att det finns en tanke om att barnen ska vara kompetenta i sin miljö. Hon säger att 

det därför krävs en utgångspunkt som ligger hos barnen när miljön utformas för att det ska 

vara möjligt för barnen att vara kompetenta i miljön.  

 

En tredje förskollärare har beskrivit exakt samma sak kring miljön men lägger in det under 

begreppet inflytande istället. Hon beskriver det som att hela miljön är anpassad efter barnen 

och att den exempelvis innehåller väldigt låga möbler för att barnen ska kunna få ett 

inflytande över vad de vill göra och också kunna utföra det utan hjälp av vuxna.  

Att miljön och dess material har stor betydelse för barnens självständighet skriver även 

Strozzi (2006) om. Utan att precisera varken begreppet delaktighet eller inflytande menar 

Strozzi att det är viktigt som pedagog att tillfredsställa barns behov i miljön genom en 

reflektion tillsammans med barnen. Lenz Taguchi (1997) är inne på samma spår och anser att 

det är genom pedagogisk dokumentation, som bland annat innehåller observation av barnen, 

som pedagoger kan ligga steget före barnen och därmed utforma verksamheten efter dem. 

Lenz Taguchi framhåller också att vuxnas förhållningssätt avspeglas i verksamhetens 

utformning trots att man utgår från barnen.  
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Även Engdahl (2014) har sett ett samband mellan miljö, material och barns delaktighet. 

Hennes avhandling handlar förvisso om förskolegården men i resultatet kunde hon se att barn 

ges inflytande i utemiljön bland annat genom att de kan ordna gårdens material som de själva 

vill. 

 

Just förhållningssätt är något som flera förskollärare tar upp som relevant i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande i förskolan. Det förhållningssätt som de framförallt framhåller är 

vikten av att lyssna på barnen. Några av förskollärarna beskriver detta förhållningssätt under 

intervjun och lägger in det under begreppet delaktighet. De menar att barn kan ha väldigt 

mycket delaktighet egentligen eller att barnen gör försök till att bli delaktiga. Men fortsätter 

med att det är upp till pedagogerna att välja ifall de får delaktighet eller inte genom att 

antingen lyssna och läsa in barnen eller ignorera dem. Johannesen och Sandvik (2009) 

framhåller ett förhållningssätt som handlar om att låta barnen vara deltagare och låta sig 

påverkas av dem, vilket är i linje med vad förskollärarna uttrycker. En av dessa förskollärare 

framhåller också att det kan handla om att lyssna på barnen även i andra sammanhang än när 

det gäller att bestämma saker, för att de ska kunna känna sig delaktiga i verksamheten: 

 
“Jag vet inte riktigt om det bara är delaktighet men vi hade just pratat om det, att barn 

ska känna att de blir lyssnade på och att vi inte bara ska hålla på våra rutiner och regler. 

(---) Men att man måste ta sig tid att gråter ett barn eller är de arga måste man också ta 

sig tid att lyssna och trösta, för det är ofta det som de behöver när de är ledsna.” 

 

Johannesen och Sandvik (2009) resonerar på ett likande sätt och menar att det är när barnen 

uttrycker sådant vuxna inte tycker om, exempelvis gråt, som det synliggörs vilket utrymme 

barnen har att uttrycka sig på. En annan pedagog har istället beskrivit att lyssnande är viktigt 

för ett barn inflytande. Hon ser lyssnandet som ett förhållningssätt. Bland annat beskriver hon 

att det är viktigt att vi faktiskt lyssnar och accepterar det barnen försöker påverka, exempelvis 

gällande hur mycket mat de vill ha till lunch eller vilka kläder de känner för att ta på sig vid 

utgång: 

 
“Tjat gagnar inte ett barns inflytande. Eller… där man få, att vi pratar om att barn ska få 

bestämma över sin egen vardag inom ramen av förskolans uppdrag då ska de ju vara alla 

de här ingredienserna som vi ska vara proffs på. Och jag tänker att det enda sättet att nå 

det, det är att vi böjer på knäna, det klassiska uttrycket, och möter barnen där den är.” 

 

Sammanfattningsvis hamnar det lyssnande förhållningssättet i det Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) påstår; att barn har inflytande och är delaktiga först när de upplever sig ha 

detta och när deras intentioner och intressen tillvaratas. 

 

Genom det som förskollärarna säger kring lyssnande och pedagogers förhållningssätt kommer 

de flesta in på maktperspektivet i förskolan. Här är det svårt att se något speciellt resultat när 

det kommer till om det gäller främst delaktighet eller inflytande. Istället har alla förskollärare 

som tagit upp makt som ett problem eller hinder för barns delaktighet och inflytande berört 

området som något generellt för både delaktighet och inflytande. Vi har därför valt att inte 

försöka dela upp det på de olika begreppen utan presenterar förskollärarnas åsikter kring 

ämnet som något övergripande för bägge begreppen. Detta för att vi sett att alla förskollärare 

på något sätt lyfter det som ett problem och att vi då anser att det är ett viktigt inslag i studiens 

resultat. 
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På de ställen som förskollärarna har lyft fram maktrelationen mellan barn och vuxna handlar 

det ofta om att pedagoger i egenskap av att vara vuxna kan välja att lyssna på barnen eller inte 

och på det sättet välja ifall barnen ska få vara delaktiga och/eller ges inflytande. En 

förskollärare ger ett exempel på en sådan situation när hon berättar om ett barn som vill gå ut 

och pedagogerna då tycker att det är ett bra tillfälle och tillåter barnet detta vilket då ger 

barnet inflytande. Hade det istället inte passat hade barnet blivit nekat utan vidare diskussion 

och pedagogen har på det sättet utnyttjat sin maktposition. Detta bekräftas av Arnér (2009) 

som menar att pedagoger i egenskap av att vara vuxen har makten att välja ifall ett barns 

åsikter blir hörda eller inte. 

 

Förskollärarna som har belyst maktrelationen menar att det är upp till pedagogerna på 

förskolan att reflektera över sitt förhållningssätt för att kunna bli mer jämlika med barnen. De 

tycker att vi måste våga vara flexibla och släppa taget. En förskollärare säger exempelvis: 

 
“Det kommer ju även tillbaka där, hur pass mycket vi är villiga att ge dem inflytande. 

Ibland är vi lite rädda att släppa taget också, mycket lever ju kvar i gamla planeringar. 

När man planerar teman så strukturerar man upp. Och så tappar man det där med att 

barnen skulle få ha inflytande om hur och var det leder.” 

 

I likhet med vad förskollärarna pratar om kring att våga släppa taget kunde Holmerin och 

George (2012) i sin studie se att förskollärare ibland är rädda för att det ska uppstå kaos ifall 

de ger barnen för mycket delaktighet. 

 

Att det är viktigt att reflektera över sitt förhållningssätt skriver även Arnér (2004) om och 

menar att pedagoger annars kan hämma barns egen initiativförmåga genom att fokusera på fel 

saker. Som en förlängning av detta anser Johannesen och Sandvik (2009) att barn egentligen 

vet bäst själva och att pedagoger därför bör vara medvetna om den maktposition de besitter 

gentemot barnen för att på bästa sätt kunna ge dem delaktighet och inflytande. Även Eliasson 

(2010) menar i likhet med detta att det är pedagogernas attityder samt demokratin i förskolan 

som gör att barnen får möjlighet att ta plats. I vår studie beskriver en förskollärare ett exempel 

där de av barnen fått bekräftat att de vuxna intagit ett maktperspektiv. Barnen har då uttryckt 

till pedagogerna att det är fröknarna som bestämmer i ateljén.  

 

Arnér (2004) framhåller att det finns en väldigt tydlig maktproblematik mellan barn och 

vuxna i förskolan. Arnér och Tellgren (2006) ger ett liknande exempel som förskolläraren 

ovan på ett maktperspektiv mellan vuxna och barn genom att hävda att barn ofta blir stoppade 

eller avbrutna i sina lekar. 

Något annat vi har sett som förskollärarna tycker rör delaktighet och inflytande generellt är 

pedagogers del i att lära barnen vad delaktighet och inflytande är. Flera förskollärare har lyft 

fram att det inte är självklart att barnen vet vad som är delaktighet och/eller inflytande och att 

pedagoger därför måste hjälpa barnen att förstå innebörden i det hela. En förskollärare 

uttrycker det på det här sättet: 

 
“Det är ju inte så lätt för ett barn att vara delaktig om inte jag förklarar och visar vad 

delaktighet betyder. Alltså det är ju som mitt förhållningssätt som avgör om de kan förstå 

överhuvudtaget hur man är delaktig.” 
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En annan förskollärare uttrycker samma sak på detta sätt: 

 
“Man måste ju som ha lite kött på benen om jag ska kunna ha lite delaktighet och 

inflytande för att kunna välja, att kunna veta lite vad finns. Och sen när man har fått en 

grund så att säga, då kan det ju vara lättare att: det är ju det här jag vill göra mer av.” 

 

Utöver att ge barnen möjlighet och verktyg till att vara delaktiga och/eller få inflytande anser 

några förskollärare att pedagoger bör uppmärksamma och synliggöra för barnen när de har 

fått vara med och påverka. Detta gäller även när barnen inte får sin vilja igenom, att 

pedagogerna ändå uppmärksammar barnen på att deras uttryck var viktiga även om det inte 

alltid är genomförbart. På det sättet menar förskollärarna att barnen då får känna och uppleva 

sig vara delaktig och/eller ges inflytande. 

 

Förskollärarna beskriver också sammanhang där rutinerna i verksamheten kan skapa hinder 

för barns delaktighet och/eller inflytande. En förskollärare beskriver att om man jobbat länge 

finns risken att man kör på med sina rutiner och menar på att man alltid gjort så som ett 

argument för handlandet. Det menar hon hindrar barnens delaktighet. Ytterligare ett hinder 

som lyfts fram av förskollärarna är stressen på förskolan och att om man hade haft lite mera 

tid skulle barnen varit mer delaktiga. Wennlund (2015) har i sin studie liknande erfarenheter 

där förskollärarna i den studien också har lyft rutiner, såsom blöjbyten och måltider, som 

hinder för barns inflytande. 

 

Slutligen nämner några förskollärare hur det var förr i arbetet med barns delaktighet och/eller 

inflytande i förskolan. En förskollärare berättar om hur det var när hon började jobba. Hon 

beskriver att de då tänkte att barnen skulle servas och presenteras inför saker som man ansåg 

att barnen behövde, alltså att pedagogernas bestämde vad barnen behövde och skulle göra. 

Idag, menar förskolläraren, att miljöerna är anpassade efter att barnen ska vara aktiva och 

själva kunna göra egna val i miljön. En annan förskollärare tycker att barn idag är mer 

medvetna om att de kan tycka och tänka olika saker. Hon syftar på att det är pedagogernas 

barnsyn som har ändrats och att man idag tror mer på barnen än för 10 år sedan. Wennlund 

(2015) har även erfarit att förskollärare framhåller hur deras syn på inflytande och delaktighet 

har förändrats under den tid de jobbat. Detta leder till insikten att en förändring över tid i 

arbetssättet blir viktigt för arbetet med barns delaktighet och inflytande. Arnér (2009) hävdar 

att det inte alltid varit självklart att barnen ska få göra sin röst hör och bli tagen på allvar i den 

långa traditionen kring arbetssättet i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

5. SLUTSATSER 
Slutsatserna som kan dras från denna studie är att delaktighet definieras av förskollärare som 

att vara en del av något. Den övergripande åsikten är att det kräver någon form av aktivt 

görande från barnen för att de ska vara delaktiga. I detta görande ska barnens tankar och 

åsikter bli respekterade och hörda. Vidare bör åsikterna tillvaratas och omsättas i 
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verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Utöver detta menar förskollärare att 

barnen ska uppfatta sig som en del i gruppen för att de ska kunna vara delaktiga. 

Inflytande definierar förskollärare som möjligheten att påverka. Barns inflytande blir då 

möjligheten att påverka och forma både sin dag och verksamheten på förskolan. Det handlar 

om att ge barn en röst (Arnér, 2009). Förskollärare menar att inflytande är något konkret i 

verksamheten som sker på individnivå och då oftast något personligt som barnet bestämmer 

över själv. De hävdar att det handlar om tankar och åsikter som förmedlas och som då slutar i 

en form av demokratiprocess. 
 

Begreppen delaktighet och inflytande är djupt sammankopplade, enligt förskollärarna. Några 

hävdar att man inte kan ha den ena utan den andra, en del motsätter sig detta och påstår att 

man kan ha den ena utan den andra. Generellt har förskollärarna svårt att särskilja på 

begreppet. Dock tycker Arnér och Tellgren (2006) att det är viktigt att skilja på dem. 
 

Begreppens betydelse för verksamheten blir att barnen har en plats, tillåts göra val och får 

bestämma och påverka. Miljön är en viktig aspekt som lyfts i arbetet med att vara delaktig 

och ges inflytande. Förskollärarna menar att miljön ska anpassas och utgå ifrån barnens behov 

för att barnen sedan kan vara kompetenta och självständiga i mötet med miljön och materialet 

(jfr Strozzi, 2006 och Lenz Taguchi, 1997). En annan aspekt som lyfts är pedagogernas 

förhållningssätt. Förskollärarna menar att arbetet med barns delaktighet och inflytande kräver 

ett reflekterande och lyssnande förhållningssätt där pedagogen är medveten om 

maktperspektivet samt vågar släppa taget i sin verksamhet. Förskollärarna talar även om en 

förändring i barnsyn där de idag tror mer på barnen.  
 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att begreppen allt som oftast flyter ihop ute i verksamheten, 

men det verkar i det stora hela egentligen inte spela någon större roll. Detta då det oavsett vad 

förskollärarna menar med begreppen delaktighet och inflytande i sig och hur de enskilt 

definierat begreppen har beskrivit det praktiska arbetet i sin verksamhet på ett sätt som går i 

enlighet med läroplanens riktlinjer och mål för barns delaktighet respektive inflytande. 

 

Vi hade en fenomenologisk ansats i detta arbete, vilket som tidigare beskrivits är att försöka 

förstå hur något framstår för den enskilda individen, och inte hur något egentligen är. 

Förskollärarna har gett sin uppfattning av vad begreppen delaktighet och inflytande betyder 

vilket innebär att resultatet blir deras framställning och kanske inte hur ordböcker definierar 

dem. 
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6. DISKUSSION 

Även om det visat sig att det inte verkar ha någon större betydelse för det praktiska arbetet i 

verksamheten hur förskollärarna definierat begreppen delaktighet och inflytande var för sig är 

det nog inte helt utan betydelse att kunna särskilja dem. Mål och riktlinjer i läroplanen följs 

som en självklarhet utan vidare reflektion och kanske är det därför som det inte har någon 

betydelse med själva definitionen för arbetet då målen ändå uppnås. Däremot kan tydliga 

definitioner kanske vara givande när det gäller yrkesprofession och yrkesspråk kollegor 

emellan. Detta då det kan vara svårt att arbeta mot samma mål när det inte finns en gemensam 

grund att stå på. Det som framkom i resultatet var att det ibland fanns extremt stora skillnader 

på hur förskollärarna beskrev begreppen och om man då vill jobba mot ett gemensamt mål 

känns det relevant att tillsammans innan kunna definiera vad det är man egentligen vill jobba 

mot.  

En del förskollärarna talar om barns inflytande som något som sker på individnivå. Där 

beskriver de situationer när barnen själv får välja när de ska gå på toaletten eller vad de ska 

äta eller inte. Men har man fått inflytande om man får välja när man ska göra sina behov och 

inte? Eller handlar det mer om vilken grad av integritet verksamheten kan erbjuda barnen? Att 

tala om inflytande som rätten att få sin integritet skyddad blir som en förenkling av 

innebörden av barns inflytande. Att barnen ska få sin integritet respekterad känns självklart i 

den pedagogiska verksamheten vilket betyder att inflytande kommer på köpet med en sådan 

innebörd. Dessutom om man beaktar den demokratiska fostran som innefattar förskolans 

uppdrag bör väl barns inflytande handla om hela barngruppen. Alltså om inflytande är på 

individnivå var hamnar demokratin då? Några förskollärare beskriver istället inflytande som 

något som har sin grund i demokratin. Om två förskollärare med dessa olika uppfattningar 

skulle diskutera och reflektera över arbetet med barns inflytande, hur skulle det då se ut? 

Våra funderingar hamnar nu i varför förskollärarna ger exempel som handlar om barnens 

behov såsom äta och toalettbesök när det handlar om inflytande. Kan det bero på att sådana 

rutinsituationer är något som tar upp en stor del av dagen och därför är det första de kommer 

att tänka på? Vi tror inte att förskollärarna arbetar med inflytande genom att låta barnen gå på 

toaletten men i resultatet är det detta som framhålls. Därför lyfter vi det till diskussion. 

Alltså undrar vi om det problem vi trodde skulle finnas i förskollärarnas olika definitioner inte 

handlar om vad det får för direkt påverkan på verksamheten utan att det snarare hamnar på ett 

plan som gäller vidareutveckling, utvärdering och reflektion förskollärare emellan. 

Utvärdering och reflektion som mynnar ut i vidareutveckling kommer i och för sig att så 

småningom landa i den pedagogiska verksamheten. Det har också framkommit i resultatet att 

synen på barns delaktighet förändrats över tid, enligt förskollärarna. Vi uppfattar att den 

osäkerhet kring begrepp som lyfts i inledningen, kallat semantisk plasticitet, finns i förskolan. 

Förändringen i förskolans arbetssätt och barnsyn skapar förändring i innebörden hos begrepp, 

i detta fall delaktighet och inflytande, vilket skapar osäkerhet då man inte är överens. Denna 

osäkerhet kom till uttryck under intervjuerna. Förskollärarna visar sig obekväma i frågan att 

definiera begreppen. Det är en sak att jobba praktiskt med något och en sak att sätta ord på 

det. Här ser vi svårigheten i att inte ha en gemensam överenskommelse om begrepps 

innebörder i sin verksamhet.  
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Å andra sidan kan förskollärarnas svårigheter att beskriva de olika begreppens betydelse för 

verksamheten handla om det grundläggande arbetssättet i förskolan. Förskolan består inte av 

schemalagda lektioner med ett förutbestämt innehåll utan alla utvecklingsområden ska 

genomsyra verksamheten och bilda en helhet. Detta gäller då också arbetet med barns 

delaktighet och inflytande. Eftersom förskollärarna arbetar för ett helhetslärande för barnen 

med alla uttrycksformer kanske det är därför de inte kan beskriva de specifika betydelser 

begreppen får för verksamheten. Följaktligen kan det vara därför studiens datamaterial inte 

förmår att visa tydliga skillnader i betydelser för praktiken.  

Men egentligen kan man fråga sig varför begreppen får en så pass liten betydelse i 

förskollärarnas vardag. Som en av förskollärarna hävdar ska pedagoger vara proffs på 

förskolans uppdrag med alla dess ingredienser, men är det verkligen på det sättet om de inte 

kan beskriva dessa ingredienser med ord?  Genom att fördjupa sig i olika begrepps betydelser 

får man en djupare förståelse för sin verksamhet och arbetet i den. En sådan strävan tycker vi 

vore givande för förskollärarens yrkesroll. 

Till studien valdes förskollärare från samma geografiska område. Detta kan ha fått betydelse 

för resultaten. Aspekter så som miljön och ett lyssnande förhållningssätt kanske inte hade 

varit lika genomgående i ett annat område. Det är tydligt att förskollärarna är inspirerade av 

Reggio Emilia, bland annat då de talar mycket om miljöns betydelse för arbetet i 

verksamheten (jfr Strozzi 2006; Lenz Taguchi 1997). Under en del intervjuer väcktes tanken 

om dessa förskollärare kanske gått på samma kurs. Området förskollärarna är verksamma i är 

tillräckligt litet för att alla känner till varandra och kan ha jobbat tillsammans. Det kan också 

vara en anledning till varför många talar i samma anda. Om studien innefattat förskollärare 

från en annan del av landet, utspridda eller inte, hade samma aspekter kring barns delaktighet 

och inflytande kanske inte lyfts i samma utsträckning. Samt att helt andra aspekter kring barns 

delaktighet och inflytande hade kunnat synliggöras med en annan spridning av informanter. 

Dock var det tydligt att en förskollärare i studien hade lite annorlunda tankar kring barns 

delaktighet och/eller inflytande. Hon la tyngdpunkten på självkänsla och identitetsutveckling i 

jämförelse med miljö, val och ett aktivt lyssnande som de flesta andra förskollärarna uttryckte 

som viktigt.    

Vi tycker att det är intressant att några få förskollärare har en motvilja att särskilja begreppen 

från varandra. Detta då det faktiskt finns en stor skillnad, som beskrivs så väl i ordbok som i 

förskolans läroplan. Är det en ignorans från förskollärarnas sida? Eller något de säger till sitt 

försvar då de inte har något annat svar att komma med? Rent krasst kan ju förskolan inte 

ställa sig utanför samhället och dess normer, då det är förskolan som ska börja fostra 

samhällsmedborgarna. Därför kanske det är extra viktigt att se över arbetet med läroplanens 

mål och försöka förstå den egentliga innebörden av begrepp. Det är nog bra att ha en 

gemensam grund att stå på när förskollärarna arbetar mot ett gemensamt mål. Men än 

viktigare borde det ju därför vara att förskollärare arbetar i enlighet med samhället istället för 

att komma på egna förklaringar. Innebörder och definitioner bör således inte förändras bara 

för att det handlar om förskolan, då den fortfarande är en del av samhället. Självklart är sätten 

att uppnå delaktighet och inflytande annorlunda gentemot andra delar av samhället då det är 

barn det handlar om. Alltså kan man kanske säga att det vore bra om samhället, inklusive 

förskolan, använder sig av samma ordbok men av olika metodböcker.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 Förskola; antal avdelningar, storlek på barngrupp, vilken typ av indelning på 
avdelningarna, vilken avdelning förskolläraren jobbar på. 

 Ålder 

 Antal yrkesverksamma år 

 

 

Delaktighet 

 Beskriv begreppet delaktighet. 

 Hur se du på barns delaktighet i förskolan? 

 Vad innebär barns delaktighet i förskolan för dig?  

 Ge exempel på en situation som beskriver barns delaktighet i förskolan! 
- När? 

- I vad? 

 Tycker du att barn på förskolan är delaktiga i verksamheten? 
- Motivera!  

 

Inflytande 

 Beskriv begreppet inflytande. 

 Hur ser du på barns inflytande i förskolan. 

 Vad innebär barns inflytande i förskolan för dig?  

 Beskriv en situation där barn ges inflytande i förskolan?  
- När? 

- I vad? 

 Tycker du att barn har inflytande över verksamheten?  

- Motivera! 

 

 

Skillnaden mellan begreppen 

 Vad tycker du är skillnaden mellan delaktighet och inflytande? 

 Om du fick välja mellan delaktighet och inflytande, vad anser du är viktigast i 
förskolan?  
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Bilaga 2 
 
Vi följer de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet och ber dig därför läsa igenom 

och skriva under nedanstående.  

 

 

 

Jag är härmed införstådd i att… 

 

 Intervjun kommer användas som datainsamling för ett examensarbete och att jag 
härmed samtycker till att mina svar får användas i arbetet.  

 Uppgifter som kommer fram inte kommer att användas i något annat ändamål än för 
själva studien.  

 Deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst har rätt att avbryta min 

medverkan utan vidare förklaring.  

 Uppgifter om min identitet kommer att hanteras på ett sådant sätt att jag EJ kan 
identifieras av utomstående personer.  

 Resultatet av arbetet kommer att publiceras på DIVA (http://www.diva-portal.org) när 
arbetet är godkänt och att jag där får tillgång till arbetet.  
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