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Syftet med denna studie var att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar 
delaktighet i förskolans vardag. En litteratursökning visade att det fanns få studier avseende 
förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolan. Studien är kvalitativ med en 
innehållsanalys och har en metodtriangulerad design. Studien inleds med en undersökning av en 
öppen forskningsfråga, vidare har 20 intervjuer genomförts med förskollärare. Resultaten i den 
öppna frågan visade att förskolepersonal har två perspektiv på barns delaktighet, ett barnperspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. Resultaten i intervjuerna på visade att förskollärare definierar 
delaktighet som beslutsprocesser och att vara med att välja och bestämma. Resultaten visar vidare 
att en djup medvetenhet om vad som främjar barns delaktighet i förskolan finns hos förskollärare, 
ytterligare visar resultaten att denna medvetenhet inte alltid leder till att delaktigheten för barnen 
ökas. Resultaten visar att förskollärare även har en kunskap om vad det är som hindrar en ökning 
av barns delaktighet i förskolan. Dessa hinder består av förskolans struktur och informella 
strukturer som förskollärarna anser sig styrda av i arbetet i barngrupp och arbetslaget. 
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 1  

1 Inledning 

Delaktighet är ett begrepp i tiden, ett modebegrepp om man så vill. WHO: s internationella 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, WHO, 2001) definierar 
delaktighet som ”engagemang i en livssituation” (2001, s. 7). I FN:s barnkonvention artikel 12 
(Socialstyrelsen, 2003) finns beskrivet om barns rätt att säga vad de tycker och om barns rätt att 
bli lyssnade till. Vidare fastslås att barn ska respekteras så att de vågar uttrycka vad de tycker. 
Där står också om rätten för barn att få vara med och bestämma om sina egna liv.  Innebörden av 
detta är att barnet måste få förklarat för sig varför det inte alltid blir som barnet vill. FN:s 
barnkonvention ligger till grund för utformningen av förskolans läroplan (Lpfö 98).  
Den nya omarbetade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 11) slår fast att 
förskolan ska sträva efter att varje barn ska få möjlighet att påverka sin situation. 

 

En av orsakerna till valet av forskningsområde, är att i förskolans läroplan är inte ordet 
delaktighet med i den betydelsen som forskningen definierar begreppet. Det finns många 
definitioner av delaktighet inom forskningen, och de flesta sammanfaller med ICF:s  och WHO:s 
(2001) beskrivning av delaktighet som ” engagemang i en livssituation”. Betyder det att 
förskolan inte främjar delaktighet hos barnen? Kanske, det som kan sägas är att i förskolans 
läroplan finns inte begreppet delaktighet, så som det definierats ovan, som ett pedagogiskt mål. 
Att tydliggöra delaktighetens betydelse när det gäller hälsofrämjande faktorer skulle enligt 
författarens åsikt ge förskolepersonal ännu ett verktyg till att skapa goda miljöer och goda 
utvecklingsmöjligheter för barnen. 
 
Författarens förhoppning är att studien ska bidra till att förskolepersonal ska bli inspirerade till att 
fundera kring delaktighetsidén och vad det innebär för dem. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2003) anser att om vi vuxna i förskolan lyckas fånga barns perspektiv och göra dem till 
delaktiga så finns möjligheten att barn upplever sig förstådda och delaktiga. Ovannämnda 
forskare menar vidare att genom att fånga barns perspektiv får vuxna förståelse och ger det som 
barn uttrycker en verklig betydelse genom att vuxna tar det i beaktande i olika pedagogiska 
sammanhang. Det är först när barn erfar att de blir hörda och sedda samt att deras intressen och 
erfarenheter tillvaratas respektfullt som de får verkligt inflytande och blir delaktiga. 
 
År 2004 startade forsknings projektet (PEGS) ”Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan – generellt och specifikt stöd” vid Mälardalens högskola. Projektet syftar 
till att undersöka vilken pedagogisk verksamhet som små barn (1-5 år) i behov av särskilt stöd 
idag erbjuds i förskolan. Projektet hör till forskningsprogrammet Children-Health-Intervention-
Learning-Development (CHILD). Som ett led i PEGS-projektet ombads personal på förskolor att 
besvara en enkät gällande vilken pedagogisk verksamhet som små barn (1-5 år) i behov av 
särskilt stöd idag erbjuds i förskolan. Enkäten skickades till förskolor i Västmanlands och 
Södermanlands län. Även intervjuer och observationer har genomförts inom projektet. Denna 
undersökning är knuten till ovanstående projekt och kommer att undersöka förskollärares 
uppfattningar om barns delaktighet i förskolan.  

2 Bakgrund            
De utgångspunkter som redogörs för under denna rubrik är: delaktighet som pedagogik, 
hälsofrämjande faktorer och ICF. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) talar om delaktighet som pedagogik, för att uppnå 
detta är det viktigt att arbetslaget runt barnen på förskolan är medvetna om hur de ser på 
delaktighet och dess betydelse för det samspel som sker. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) anser att det är viktigt att studera den teori om barns lärande och delaktighet som 
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arbetslaget gjort till sin och hur den uttrycks i förhållningssätt, struktur och organisation. Dessa 
forskare tillägger att barns förmågor är beroende de vuxnas erfarenheter och vuxenkompetens 
som möter barnet i förskolan. Kunskapen om hur förskolepersonal uppfattar och erfar barns 
delaktighet är i dag begränsad. Även Arnér och Tellgren (2006) pekar på att vuxnas sätt att 
betrakta barn behöver belysas. Av den anledningen blir det intressant att undersöka hur lärare i 
förskolan uppfattar och kännetecknar delaktiga barn.  
Resiliensforskningens modeller med bl.a. Antonowskys (1991) KASAM och hans tankar och 
teorier kring salutogena faktorer är relevanta för studien. Antonowsky (1991) menar att genom 
god motståndskraft påverkas vår hälsa positivt och vi blir mindre påverkade av stress samt 
genom att ge barnen sammanhang i sin vardag kan barnet själv få en känsla av att kunna styra, 
förstå och begripa sin omvärld. Detta, menar ovannämnda forskare, är hälsofrämjande faktorer 
för att barnet ska få en känsla av delaktighet och engagera sig i sin vardag. Helmen Borge (2005) 
skriver att resiliensbegreppet ger förhoppningar i arbetet med barn och unga samt familjer som 
behöver stöd. 
 
ICF:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är användbart 
för att strukturera och diskutera information om den enskilda individen och sedan kunna 
bestämma en bild av resurser och behov av stöd på olika nivåer. Den delar in mänsklig funktion i 
tre domäner: kroppsfunktion-aktivitet-delaktighet och de miljöfaktorer som beskriver individen i 
sitt sammanhang (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Modellen är biopsykosocial och 
multidimensionell. Det finns en missuppfattning att om att ICF endast skulle gälla personer med 
funktionshinder. Den kan användas på alla människor. ICF klassificerar inte människan utan ger 
en beskrivning av funktion. 

  
Figur 1. ICF-modellen för interaktioner mellan komponenterna i ICF (Socialstyrelsen, 2003, s. 22). 
 

Vid studier av barns delaktighet i förskolan och tidig intervention i pedagogisk verksamhet blir 
nischbegreppet centralt. Upplevelsen hos individer att miljöer, aktiviteter och situationer är 
tillgängliga, öppnar upp eller sluter de så kallade nischer som en individ befinner eller kan 
befinna sig i. Detta utgör individens nischpotential. Wachs (2000) beskriver en nisch som en 
”öppning i miljön” och är den kontaktyta mellan barnet och miljön där individen i en viss 
aktivitet eller situation samspelar med. Wachs (2000) menar vidare att en nisch beskriver 
komponenter i miljön som är stabila över tid och som uppfattas som betydelsefulla av barnet, 
denna nisch skapas i den process som uppstår i mötet med individen och dess omgivning. Wachs 
(2000) menar att samma miljö kan uppfattas olika av olika barn och kan på så vis påverka barn 
på olika sätt. Detta innebär att förskolans verksamhet påverkar barn på olika sätt eftersom att 
barnet själv är med och skapar sina nischer. Desto fler nischer individen har tillgång till ju fler 
utvecklingsmöjligheter erbjuds. Av detta skäl är upplevelsen av tillgänglighet en viktig aspekt 
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vid studier av delaktighet. Att ge goda utvecklingsmöjligheter till delaktighet för barnen är ur det 
perspektivet viktigt, eftersom att barnet måste delta för att nå sin potentiella nisch (Wachs, 2000). 
  
Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3) skriver i kapitlet förskolans 
värdegrund och uppdrag om varje människas egenvärde, alla människors lika värde, individens 
frihet och integritet, delaktighet och tilltro till den egna förmågan, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter. Barnens rätt att dela sina tankar om livsfrågor, människolivets okränkbarhet, 
i samma kapitel talar läroplan om förskolans uppdrag och den barnsyn som ska råda i förskolan. 
Här kan man skönja en del av Antonowskys (1991) tankar kring sammanhang. ICF (WHO, 2001) 
har liknande synsätt på barns deltagande och aktivitet som förskolans läroplan. 

2.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar 
delaktighet i förskolans vardag och som person samt hur förskollärares erfarenheter och 
uppfattningar ser ut kring vad som kännetecknar delaktiga barn. Vidare vilka förutsättningar 
förskollärare uppfattar som avgörande för att kunna främja delaktigheten hos barn. 

2.2 Frågeställningar 
1. Vad innebär delaktighet för förskollärare? 
2. Hur gör förskollärare för att försöka förankra barns delaktighet i verksamheten? 
3. Hur kan och vill förskollärare arbeta för att förankra delaktighet i verksamheten? 
4. Vilka förutsättningar uppfattar förskollärare att det finns för att främja delaktighet i 
    verksamheten?  
 
I dessa frågeställningar innefattas bl.a. frågor om hur förskollärare uppfattar delaktighet, vad 
begreppet innebär för dem själva som person och hur förskollärare uppfattar barns delaktighet. 
Uppfattar förskollärare det som viktigt att barn är delaktiga? Frågorna innefattar vidare om 
förskollärare uppfattar att barn är delaktiga i förskolans verksamhet och om barn upplevs av 
förskollärarna ha inflytande över den dagliga planeringen. Frågorna handlar även om vad det är 
som förskollärare uppfattar som ett icke delaktigt barn samt vad kännetecknar ett delaktigt barn.    
Valet av intervjuområden och grundar sig således på den litteraturgenomgång som är genomförd 
runt problemområdet och speciellt den litteratur som rör delaktighet som pedagogik, barnsyn 
samt kunskapssyn. 

2.3 Förförståelse 
Min egen förförståelse grundar sig på över 20 års arbete inom barnomsorgen som förskollärare. 
Jag har upplevt att barnens egen delaktighet och inflytande i verksamheten diskuteras alltför 
sällan, vilket kan ha påverkat min förförståelse. Å andra sidan har förförståelsen också 
underlättat arbetet med studien pga. av att jag förstår respondenternas terminologi och vet hur 
förskolans värld fungerar.    

3 Teoretisk referensram  

I kapitlet redogörs för, teoretisk referensram, tidigare forskning, delaktighet som pedagogik. 
systemteori, utvecklingsekologiskt perspektiv med Bronfenbrenners modell samt nischbegreppet. 
Kapitlet avslutas med en teori sammanfattning. 
De teorier som tas upp i detta kapitel skall bidra till att tydliggöra studiens syfte, och senare 
utgöra tolkningsbas för diskussioner av studiens resultat.  
Studien utgår ifrån begreppet delaktighet och hur förskollärare resonerar kring delaktighet och 
vad som sker i förskolans verksamhet. 
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3.1 Tidigare forskning  
Att aktivt delta i gemenskap och verksamhet: att agera sammanfaller med ICF:s definition som 
en individs aktiva engagemang i sin livssituation (WHO, 2001; Eriksson, 2006). 
Eriksson (2006) skriver vidare att en individs upplevelse av delaktighet också visat sig handla om 
att känna tillhörighet samt att känna att man är en viktig del i sin egen livsvärld. Att känna 
tillhörighet är något som ICF också tar upp i en övergripande mening som exempelvis tillhöra en 
grupp, ett socialt liv och samhällsgemenskap (2001). 
Ur ett utvecklingsekologisktperspektiv är det den subjektiva upplevelsen av miljön som är 
betydelsefull för individen och hur man som individ upplever att man kan interagera med och 
verka i miljön (Sontag, 1996; Bronfenbrenner, 1999). Om ett barn upplever sig som delaktig 
beror alltså på hur barnet upplever att miljön stämmer överens med personliga egenskaper och de 
erfarenheter som barnet bär med sig. 
 
Vanan att uttrycka termen ”barns behov” gör att det uppstår en föreställning om att barn har en 
brist och vuxna har tolkningsföreträdet om hur den vuxne kan avhjälpa bristen med olika 
insatser. Den vuxne ser ett problem, det är det som är problemet. Istället ska det kompetenta 
barnet träda fram, barnet som aktivt tar del i sin egen utveckling, dvs. barnet med förmågor. Och 
synsättet bör vara att se att barnet kan, och inte se en bristande förmåga. Det är det kompetenta 
barnet som ska framträda.  
Att forskningen började intressera sig för barns påverkan av varandra har att göra med det 
paradigmskifte som nu äger rum, där barns kompetenser och möjligheter istället för brister visar 
sig (Sommer, 1997).  
 
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5). Läroplan använder inte alltid orden 
deltaga eller delaktighet, den använder ord som engagemang, reflektion, inlevelse, lust till, 
utforska sin omvärld osv.  

 
De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 
nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och 
lust att lära ska stimuleras”. ”Verksamheten skall utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. 
(Utbildningsdepartementet 2006, s. 6) 
 

Tidigare forskning (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001) har visat att det är en given 
omständighet att barnet upplever sig själv som delaktig i sin vardagssituation på förskolan. Om 
inte annat så är att deltaga en förutsättning för att kunna känna engagemang, motivation, 
involvering.  
Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1916) menade att om demokrati handlar 
om delaktighet så är utbildning det sätt som gör att man kan bli delaktig. Förskolans läroplan 
(Lpfö, 98) bygger på demokratins grund och för att man ska få en fungerande demokrati så krävs 
engagemang och motivation hos medborgarna. Idag finns kunskapen genom forskning att 
samarbete inte bara leder till att barn blir demokratiska medborgare utan också bidrar till det 
enskilda barnets lärande. Barns samlärande är därför en av förskolans och skolans viktigaste 
uppgifter (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000).  
Betoningen av engagemang och motivation går även igen i psykologisk och pedagogisk 
forskning om delaktighet. Bronfenbrenner (1999) menar att det som direkt påverkar ett barns 
utvecklingspsykologiskt och socialt är dess aktiva deltagande i vad forskaren kallar proximala 
processer. Bronfenbrenner (1999) definierar proximala processer som ”engagemang i sin 
livsmiljö” (deltagande i proximala processer). Björk-Åkesson och Granlund (2003) definierar 
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dessa processer så som ”Utvecklingsbefrämjande samspel som varar relativt kontinuerligt över 
längre tidsperioder” (s.15).  
I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att ”Barnen skall få stimulans och 
vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper 
och insikter” (s.6). Här kan paralleller dras mellan av vad Bronfenbrenner (1999) menar med 
barns engagemang i sin livsmiljö och läroplan. Här andas också ICF: s tankar kring aktivitet och 
man kan även se influenser i Bronfenbrenners (1999) anda om aktivt deltagande i ICF (WHO, 
2001).  
Arnér och Tellgren (2006) skriver att barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet är 
styrt av de vuxna och i praktiken innebär det att barnen får godkänna förslag som vuxna fört 
fram. Ovannämnda forskare menar att detta inte är ett reellt inflytande över den verksamhet som 
rör barnen. Att barn ska få förståelse för demokrati, uttrycks tydligt i förskolans läroplan. Arnér 
och Tellgren (2006) anser vidare att ge barn förståelse för demokratiska principer, löser man inte 
genom att låta barnen välja. Dessa forskare menar att det framför blir de vuxnas kunskap om hur 
deras eget agerande visar vägen för barnen, vägledande. I detta sammanhang lyfter Arnér och 
Tellgren (2006) fram att det råder en grundläggande skillnad mellan den vuxnes perspektiv och 
barnets eget perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar vidare att i grund och botten handlar 
det om maktförhållandet mellan barn och vuxna.  

3.2 Delaktighet som pedagogik 
Delaktighet som pedagogik innebär enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att barns 
sätt att förstå och uttrycka sig får en reell betydelse för vuxna genom att den tas tillvara och 
bildar både innehåll och form i såväl forskning som praxis. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser vidare att ett villkor för att vuxna ska kunna 
göra barn delaktiga är att vuxna har förmåga att ta barns perspektiv. Att inta ett barn perspektiv 
är att försöka ta barns ståndpunkt till tillvaron och att se världen med barns ögon. (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2003). De skriver vidare att tolka barns perspektiv är en fråga om att ha 
kunskap om och att vara lyhörd för barnets uttryck och det sammanhang som barn ingår i. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar för att barn ska kunna ha inflytande och 
påverka sin livssituation är det en förutsättning att de är delaktiga och att deras agerande tas på 
allvar av vuxna. Ovanstående forskare skriver att om vuxna lyckas fånga barns perspektiv och 
göra barnen delaktiga så ökar möjligheten att barn erfar sig som förstådda och delaktiga. När 
barn erfar att deras värld blir sedd och hörd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 
bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 
att barn har inflytande och är delaktiga. Barnkonventionen slår fast att barn har olika rättigheter, 
inte minst att bli respekterade och lyssnade på som individer. Deras rättigheter omfattar bland 
annat rätten att uttrycka sin åsikt i sammanhang av betydelse för dem och rätten av att vara 
delaktiga i sitt eget lärande. Barns delaktighet blir ur detta perspektiv, enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003), både ett värde och en pedagogisk fråga. I förskolans läroplan 
står det att förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation, 
/…/ utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 11) 

 
Månsson (2000) jämförde barnsynen i: Barnstugeutredningen (1972), Pedagogiskt program för 
förskolan (1987) och Förskolans läroplan (1998). Månsson (2000) anser att i det nuvarande 
styrdokumentet, Lpfö 98 ses barnet mer som ett aktivt kunskapssökande barn än i tidigare 
dokument. Månsson (2000) anser vidare att vi nu har ett styrdokument som tydligare vill lyfta 
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fram att läraren även har ansvar för att skapa ett pedagogiskt sammanhang som talar till barnens 
hela utveckling, inte minst den kognitiva utvecklingen. Sommer (1997) menar att barns 
problemlösning är starkt beroende av det konkreta och sociala sammanhang som barnet ska lösa 
problem i. Eftersom det i förskolan är lärarna som ytterst skapar dessa sammanhang är detta ett 
argument för att lärare bör reflektera över sin barnsyn (Bjervås, 2003). Sistnämnda forskare 
finner att det är lärarens barnsyn som är ett av de glasögon varigenom läraren ser barnet. Bilden 
av barnet den vuxne ser avspeglas då i hur läraren funderar kring och planerar sin verksamhet. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att den pedagogiska aspekten har fått en mer 
framträdande roll i Lpfö 98 än tidigare, genom att betoningen på kommunikation har ökat. De 
menar vidare att detta får en avgörande roll för synen på lärande. Detta synsätt är starkt 
reflekterat i förskolans läroplan. I läroplan framställs barn som medkonstruktörer i skapandet av 
kunskap, vilket förutsätter delaktighet i den egna läroprocessen. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) finner att i läroplan är delaktighet, både som värde och pedagogik, tydligt 
framskriven. 
Mauritzon och Säljö (2003) bedömer att ett paradigmskifte inom forskning om barns lärande och 
utveckling har ägt rum. Vad som förändrats är sättet att forska om och beskriva barns lärande och 
utveckling. De finner vidare att barn beskrivs numera som aktiva, kompetenta, medaktörer i en 
ständigt föränderlig värld. Detta synsätt återspeglar styrdokument och FN:s barnkonvention.  
Mauritzon och Säljö (2003) skriver att för synen på lärande innebär detta att barn från födseln 
uppfattas som involverade i interaktion och kommunikation med andra. 
Säljö (2000) talar om ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande, vilket innebär att 
människor agerar inom ramen för ett praktiskt och kulturellt sammanhang. 
Sommer (1998) säger att kompetens är att utveckla den sociala och sina personliga egenskaper 
som behövs för att förstå och handla efter de sociala spelregler som människor använder på den 
sociala arenan. Bjervås (2003) menar att detta sätt att se på kompetens kan kopplas till synen på 
barn som kultur och kunskapsskapare eftersom barn ur detta perspektiv kan ses som resurser i 
varandras lärande, och att de uppmuntras till att lära tillsammans. Säljö (2000) skriver att 
kunskaper är sett ur ett sociokulturellt perspektiv inte något som människor lagrat i ett förråd, 
färdigpackad. Utan att kunskaper är något som man använder sig dagligen av för att lösa problem 
och för att behandla kommunikativa och vardagssituationer på ett ändamålsenligt sätt. 
 

 Lärande handlar inte längre om att få information, utan om att 
 göra erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap 
 görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används 
 som en del i konkreta verksamheter (Säljö, 2000, s. 204). 

 
Carlgren och Marton (2000) samt Säljö (2000) beskriver lärande som en aktivitet. De menar att 
människor måste få utrymme för att skapa sin egen utveckling. För Marton och Booth (2000) 
handlar allt lärande om att förändra sina föreställningar och att erfara världen på, ett för 
individen, nytt sätt. Bjervås (2003) bedömer att mot bakgrund mot detta synsätt är det viktigt att 
förskolan bereder plats för det kultur och kunskapsskapande barnet. Dalberg och Lenz Taguchi 
(1994) skildrar ”Det kultur och kunskapsskapande barnet”. De beskriver detta barn så som ett 
barn som inte bara har förmåga att återskapa kunskap och den rådande kulturen utan är dessutom 
delaktig i skapandet av både kunskap och den gemensamma kulturen. Forskarna skriver vidare 
att barnet längtar efter spännande upptäcker och utmaningar och syftar till att utan dessa 
utmaningar kan lärandeprocessen avstanna. När Dalberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver 
detta barn menar de att för att se det kompetenta barnet bör utgångspunkten vara det kultur och 
kunskapsskapande barnet. Lenz Taguchi (1997) redogör för att det kultur och kunskapssökande 
barnet möts av en medforskande lärare med stor respekt för barnets egen förmåga att vara med 
och ta ansvar för sitt eget kunskapande. Lenz Taguchi (1997) skriver om den vuxne som 
medkonstruktör tillsammans med barnen, med den innebörden att den vuxne ger barnet 
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förutsättningar för ett medkonstruerande. Ur det perspektivet menar Lenz Taguchi (1997) är det 
viktigt att se att den vuxnes roll då blir att planera och organisera situationen, ta fram material 
och fråga samt att på olika sätt stödja processen.  
Dalberg och Lenz Taguchi (2000) redogör för hur olika bilder av barn får pedagogiska 
konsekvenser och refererar till det vetenskapliggjorda barnet och beskriver då 
utvecklingspsykologins inflytande över den pedagogiska praktiken, nämnda forskare menar att 
detta får konsekvenser över hur barn förstås och hur barn tolkas. Förskolans utgångspunkt är 
psykologin, både gällande innehåll och arbetssätt. Dalberg och Lenz Taguchi (2000) beskriver att 
det i förskolan finns en tradition att värna om den fria leken och det fria skapandet. Lärande 
processen har menar Dalberg och Lenz Taguchi (2000) i förskolan en underordnad roll, forskarna 
förklarar att eftersom barnet uttrycker sin personlighet i det fria skapandet kan inget ting bli fel. 
 
Emilson (2003) anser att vi lever i en tid då frågor rörande barns och ungdomars socialisation 
och utveckling av identitet och medborgarskap prioriteras högt, och att detta perspektiv allt oftare 
gör sig gällande i den pedagogiska debatten. Emilson (2003) finner vidare att i det sociokulturella 
perspektivet är kommunikation och interaktion mellan människor avgörande för mänskligt 
lärande. Enligt Säljö (2000) ska kunskap förstås ”som knuten till argumentation och handling i 
sociala kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst 
sätt” (Säljö, 2000, s. 26). Sistnämnda forskare skriver att kommunikation och språkanvändning är 
i det sociokulturella perspektivet den centrala komponenten och utgör enligt Säljö (2000) länken 
mellan barnet och omgivningen. 
Lärarens roll ur ett sociokulturellt perspektiv blir enligt Pramling Samuelsson (2000) att via 
kommunikation om vad som händer i förskolan blir både barn och lärare delaktiga i hur vardagen 
och världen kan förstås och förklaras. Detta uppnås genom att läraren visar engagemang, att se, 
möta, stödja och utmana barnet. Läraren måste vara intresserad av varje barns handlingar, 
funderingar och påståenden enligt Pramling Samuelsson (2000).  
Pramling Samuelsson (1988; 1994) visar i flera studier att barns lärande främjas när pedagoger 
använder ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt, som innebär att variationen av barns sätt att 
förstå och erfara används som pedagogiskt innehåll. I detta är barns delaktighet en förutsättning 
anser forskaren. 

3.3 Systemteori 
Med ett systemteoretiskt perspektiv menas, att varje individ och företeelse i samhället ska ses 
som en del i ett större system där varje komponent påverkar och påverkas av andra delar av 
systemet.  
De tidiga systemtänkarna, av vilka Bertalanffy (1968) och hans general systems theory (GST) är 
den främste, började inse att det inte räckte att lösa problem som kvarstod efter en reducering av 
ett större problem i smådelar, och sedan hoppas att summan av dessa lösningar skulle ge en full 
förståelse för helheten. Uppfattningen är den att det är lätt att förbise viktiga samspel mellan de 
element som studeras. Det verkade som att komplexa företeelser hade egenskaper som inte 
tillhörde någon av de delar de var uppbyggda av, utan snarare berodde på samspelet mellan 
delarna. Meningen är alltså den att många sådana egenskaper inte kunde förklaras med hjälp av 
den traditionellt vetenskapliga analysen. Denna typ av ”framväxande egenskaper” beskrevs redan 
av Aristoteles som att helheten är mer än summan av delarna. “Emergent properties” for those 
properties that emerge at a certain level of complexity but do not exist at lower levels.” (Capra, 
1999, s. 37). 
Systemteori är ett cirkulärt, holistiskt synsätt där målet är att blottlägga mönster och se relationer 
mellan enheter. Alla levande system går mot entropi, dvs. sin egen upplösning enligt 
naturlagarna. Naturliga system som lämnas utan kontroll söker alltid oordning. Entropi betecknar 
den tillgängliga energimängden i ett system för att utföra arbete. Öppna och slutna system är 
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framträdande begrepp inom systemteorin. ”Unlike closed systems, which settle into a state of 
thermal equilibrium, open systems maintain themselves from equilibrium in this `steady state´ 
characterized by continual flow and change” (Capra, 1997, s. 48). Begreppet öppna system 
markerar att det inte finns någon stängd gräns mellan systemet och omvärlden. ”Information och 
annan påverkan kan fritt flöda in i och ut ur öppna system.” (Klefbeck & Ogden 2003, s. 96) ”Är 
ett system alltför öppet finns inget system längre” (Granlund, muntlig kommunikation 050120). 
Ett slutet system varken tar emot eller exporterar energi. Det finns inga skillnader i systemets 
komponenter. I öppna system växlar det energi och information med omgivningen på ett sådant 
sätt att det kan ske utveckling, differentiering, anpassning och specialisering. Om systemet ska 
fortleva och utvecklas krävs in och utgående energi. System kan varken vara helt öppna eller helt 
slutna. 
 

Systemteori beskriver ”lagar” för hur ”enheter” av något slag fungerar när de genom sina 
inbördes relationer är beroende av varandra. Så kan t.ex. familjen förskolegruppen eller 
skolklassen studeras utifrån olika systemteorier. Vad som utmärker ett bra fungerande 
system är i vilken mån systemet klarar sin uppgift, dvs. fungerar kompetent. (Granlund 
m.fl., 1998, s. 5-6.) 

 
Bateson (1987) skriver om att ett systemteoretiskt perspektiv betonar individens samspel med sin 
omgivning. Människan påverkas och påverkar i ett ständigt oförutsägbart cirkulärt flöde. 
Problem skapas och löses upp i dessa samspelscirklar. Bateson (1987) ansåg att människor 
bildar, kommunikationssystem som är ständigt pågående genom att de relaterar till varandra. I 
detta samspel utvecklas ständigt individens identitet. Systemteorins fokus är på just detta samspel 
-kommunikationssystemet. Systemteorin menar att problemet existerar i samspelet mellan 
människor. 
Ett ekologiskt tänkande reflekterar det systemteoretiska synsättet, där varje individ ingår i flera 
system som samverkar med varandra (Klefbeck & Ogden, 1996). 

3.4 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Utvecklingsekologin kan beskrivas som en lära om det ömsesidiga samspelet som äger rum 
mellan barnet i dess fortskridande utveckling och föränderliga miljöer i vilka barnet lever 
Bronfenbrenner (1977). Det centrala inom utvecklingsekologin är samspelet mellan individen 
och miljön. Det utvecklingsekologiska perspektivet ser individen som deltagare i interagerande 
ekologiska system (Bronfenbrenner, 1979; 1999). 
Bronfenbrenner (1979) beskriver hur hierarkiska sammansättningar av strukturer påverkar 
individens utveckling. Dessa strukturer bildar nätverk av olika system i miljön kring individen. 
Bronfenbrenner delar in systemen i olika nivåer och på så sätt tänker sig ett sammanhängande 
system. Han beskriver sin teori som den ryska docka som innehåller flera dockor som ryms i 
varandra. Dockan som helhet representerar de olika system som individen samspelar med i sin 
nära omgivning. Dockan längst in representerar individen i sin omedelbara närmiljö: 
mikrosystemet. De utanför liggande dockorna utgörs av meso, exo - och makrosystemet. 
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Figur 2. Utvecklingsekologisk modell enligt Bronfenbrenner (1979). 
 
Cirkeln på mikronivå påverkar individen i dess vardagssituation såsom aktiviteter, roller och 
samspel exempelvis i hemmet, förskolan. Mesosystemet beskriver den samverkan som finns 
mellan och i de olika systemen ex. vis förälders relation till förskolan. Exosystemet utgörs av den 
indirekta påverkan på individen och beskriver arbetsliv, grannskap, barnomsorg, myndigheter, 
hälso- och sjukvård exempelvis förälders trivsel på sin arbetsplats. Makrosystemet beskriver 
institutioner, lagar och regler, vanor, attityder och värderingar, ideologier. Exempelvis hur 
politiska beslut påverkar individen.  
Med andra ord ju längre ut i den hierarkiska modellen blir påverkan av individen mer och mer 
indirekt. Påverkan sker åt olika håll både inom och mellan de olika nivåerna och allt hänger 
samman i en helhet. 
Genom att välja det utvecklingsekologiska perspektivet studerar man individen ur ett 
multidimensionellt interaktionsperspektiv, där hänsyn tas till att händelser och aktiviteter på 
makronivå kan påverka individen på mikronivå (Bronfenbrenner, 1999) 
Med sina systembegrepp fångar Bronfenbrenner upp utvecklingen i ett systemperspektiv där 
begreppen skiljer olika miljösystem – från mikro till makro - från varandra. Modellen fångar upp 
samspelets komplexitet och ger en hierarkisk förståelse av barns utvecklingsmiljö. Samspelet är 
en ömsesidig påverkan och anpassning där barnet formas av sin miljö, formar miljön men också 
konstruerar sin miljö. Barnet handlar och konstruerar sin verklighet så att den får en mening här 
och nu. Shonkoff och Meisels (2000), Klefbeck och Ogden (2003) Bronfenbrenners ekologiska 
modell skall inte enbart ses som en beskrivning av samhälleliga och sociala sammanhang. Den är 
som ett verktyg för djupare förståelse av samspelet mellan barn, familj och samhälle och även 
som ett medel upptäckt av nya relationer. ”That a multiple approach is needed, incorporating also 
the more qualitative approaches used within the ecological and diskursive paradigms” (Howie, 
1999, s. 21). 
Bronfenbrenner (1979) menar att ett utvecklingsekologiskt perspektiv som består av olika nivåer, 
från individnivå till samhällsnivå kan användas för att ge struktur i interventionsprocessen. 
Ytterligare en kärntanke hos Bronfenbrenner (op.cit.) är att förståelse förutsätter något mer än 
enbart iakttagelse, nämligen förändring.  

3.5 Nischer 
Nischer är enligt Wachs (2000) den unika individens samspel med omgivningen som skapar ett 
system. I förskolan ska verksamheten alltid utgå ifrån individens egna förutsättningar och 
utvecklingsnivåer enligt förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4-5). Här kan 
göras en koppling till ett utvecklingsekologiskt synsätt och till ICF: s klassifikation: 
kroppsfunktion-aktivitet-delaktighet. Genom att skapa en positiv, glad stämning och trygg 
atmosfär kring barnen så blir barnen mer mottagliga för lärande. Guarlnick (2001) menar att i en 
för barnet positiv livsmiljö så har barnet störst möjlighet att utvecklas optimalt. Det är med andra 
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ord viktigt att hjälpa barn hitta sin potentiella nisch. ”Individuals will select niches for 
themselves that are congruent with their talents, goals, and expectations-niches that provide a 
good fit” (Wachs, 2000, s.304). På mikronivå finns störst förutsättningar för att göra snabba 
förändringar som gynnar barnets utveckling genom proximala processer som finns närvarande i 
varaktig kontakt. Proximala processer beskrivs av Björck-Åkesson och Granlund (2003) som 
utvecklingsbefrämjande samspel mellan personer och föremål som utmärks av kontinuitet, 
ömsesidighet och pågår över längre perioder. Det är dessa processer som i första hand påverkar 
barnets utveckling och fungerande enligt Bronfenbrenner (1999). Denna definition är nära 
besläktad med begreppet delaktighet menar Björck-Åkesson och Granlund (2003). 

3.6 Teori sammanfattning 
ICF: definition av delaktighet är ” en individs engagemang i en livssituation” (WHO, 2001, s. 7).  
Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv är det upplevelsen av miljön och hur individen kan 
interagera och verka i miljön som är betydelsefull för känslan av delaktighet (Bronfenbrenner 
1999). Sistnämnda forskare menar vidare att deltagande i proximala processer påverkar och 
främjar barns delaktighet. Utvecklingsekologi kan sammanfattas som en lära om det ömsesidiga 
samspelet mellan barnet i dess fortskridande utveckling och föränderliga miljöer barnet lever i 
(Bronfenbrenner 1997). Det utvecklingsekologiska perspektivet ser individen som deltagare i 
fyra interagerande ekologiska system, dessa hierarkiska sammansättningar av strukturer och 
nätverk påverkar individens utveckling. Systemen delas in i olika nivåer, individens närmiljö 
kallas mikrosystem, nästkommande nivåer är mesosystemet, exosystemet, makrosystemet 
(Bronfenbrenner 1979; 1999).  
Ett ekologiskt tänkande reflekterar det systemteoretiska perspektivet. Med systemteori menas att 
varje individ och företeelse ses som en del av ett större system där varje komponent påverkar och 
påverkas av andra delar av systemet. Systemteori är ett cirkulärt och holistiskt synsätt där målet 
är att blottlägga mönster och se relationer mellan enheter. Systemteorins fokus är på samspels 
och kommunikationssystemet, systemteorin menar att problemet existerar i samspelet mellan 
människor. 
Wachs (2000) menar att i barns utvecklingsmiljö är samspelet en ömsesidig påverkan och 
anpassning där barnet formas av sin miljö och dessutom är med och konstruerar sin miljö. 
Nischer är enligt Wachs (2000) den unika individens samspel med omgivningen som skapar ett 
system. Vidare menar Wachs (2000) att nischer är hur många öppningar i miljön individen 
upplever det finns tillgänglighet till för samspel och interaktion med andra. 
Ur det salutogenaperspektivet, resiliens, med Antonowskys (1991) KASAM – känsla för 
sammanhang menas att genom att ge god motståndskraft så påverkas vår hälsa positivt och 
individen blir mindre påverkad av stress. 
Pramling och Sheridan (2003) skriver om delaktighet som pedagogik, detta innebär enligt 
nämnda forskare att barns sätt att förstå och uttrycka sig ska få reell betydelse för vuxna genom 
att den tas tillvara och bildar både innehåll och form i såväl forskning som praxis. Pramling och 
Sheridan (2003) anser vidare att ett villkor för att vuxna ska kunna göra barn delaktiga är att 
vuxna har förmågan att ta barns perspektiv. Att inta ett barns perspektiv är att försöka ta barns 
ståndpunkt till tillvaron och se världen med barns ögon, enligt Pramling och Sheridan (2003). 
Arnér och Tellgren (2006) menar att barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet är 
styrt av de vuxna och i praktiken innebär det att barnen får godkänna förslag som vuxna lagt 
fram.  
 



 

 11 
 
 

4 Metod   
Under det här kapitlet redogörs för studiens design och ansats, innehållsanalys, urval, 
datainsamling, bearbetning av intervjuerna, studiens procedur, databearbetning, studiens 
reliabilitet och validitet och begränsningar samt etiska aspekter. 
Litteratursökningen inför studien började med en databas sökning. Det visade sig att det var svårt 
att hitta litteratur eller studier om förskollärares syn på barn och delaktighet i förskolan. Den 
databas som litteratursökningen gjordes i var LIBRIS och artikelsökningen genomfördes i ELIN 
och ERIK, sökorden var: Partcipation, children, preschool, preschool teacher, special education, 
delaktighet, förskola, förskollärare, förskolebarn, bestämma. Vidare har litteratur 
rekommenderats av handledaren och referenslistor i litteratur och artiklar har också gåtts igenom.  

4.1 Studiens design 
Studien är kvalitativ med en innehållsanalys i syfte att ge nya insikter och ny förståelse kring 
förskollärares erfarenheter och uppfattningar om barns delaktighet i förskolan. 
Studien använder sig av datatriangulering vilket innebär utifrån studiens syfte, att en analys av en 
öppen fråga samt intervjuer har genomförts. Brannen (1992) anser genom att metodtriangulering 
kan man öka studiers reliabilitet och validitet.  
Studien är gjord i två delar: en förstudie där data samlades in genom att svara på en öppen 
forskningsfråga i en enkätundersökning (Pedagogisk verksamhet för barn i särskilt behov av i 
förskolan 2004). Enkäten delades ut till 1138 st. förskolor. Analysen av den öppna frågan är 
denna studies första del och benämns hädanefter som denna studies förstudie. Denna öppna fråga 
kategoriserades. Denna studiens första del och dess data samt kategoriseringar av den öppna 
frågan ger en allmän bild av hur personal kännetecknar delaktiga barn i förskolan och pekar på så 
sätt ut vilken riktning studiens andra del ska ta, dvs. intervjustudien. Med andra ord ligger 
studiens första del den s.k. förstudien till grund för studiens andra del. 
Till studiens andra del, samlades kvalitativa data in genom intervjuer. Tjugo förskollärare 
intervjuades om sina uppfattningar om barn och delaktighet i förskolan. Dessa svar analyserades 
och kategoriserades och framförs i studiens resultat del. De teoretiska utgångspunkterna är 
utvecklingsekologi och systemteori som båda utgår från ett helhetstänkande kring individen 

4.2 Innehållsanalys 
I analysskedet har en kvalitativ latent innehållsanalys, content analysis, tillämpats. Ofta använd 
inom omvårdnads och pedagogiskforskning. Graneheim och Lundman (2004) skriver från att 
under 1950-talet varit en analysmetod som användes inom kvantitativ forskning till att under 
1980 och 1990-talet utvecklats till att innefatta tolkningar av latenta innebörder. Den kvalitativa 
innehållsanalysen kan göras med varierande abstraktionsnivåer. Antingen se till det manifesta 
innehållet, det synliga och uttryckta, eller det latenta, vilket innebär att forskaren gör en tolkning 
för att finna den dolda och underliggande meningen i texten. (Graneheim & Lundman, 2004). 
Denna studies innehållsanalys handlar om att finna både det manifesta och det latenta budskapet i 
intervjuutskrifterna, dvs. hur något uppfattas och beskrivs. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) innebär innehållsanalys olika begrepp som: kategori, tema, kod, meningsbärande enheter 
och meningskoncentrering. I kvalitativ innehållsanalys är kärnpunkten att bilda kategorier, dessa 
beskrivs som en innehållsgrupp som delar likheter och svarar på frågan vad? Teman svarar på 
frågan hur? Graneheim och Lundman (2004) skriver att teman kan ses som uttryck av det dolda 
innehållet i en text, det som har tolkats. Ovannämnda forskare beskriver meningsbärande enheter 
som ord meningar eller stycken innehållande aspekter som relaterar till varandra genom dess 
innehåll och sammanhang. Med meningskoncentrering menar Graneheim och Lundman (2004) 
de meningar som respondenten uttryckt formulerat i ett fåtal ord.  
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Tabell 1. Exempel på hur den kvalitativa latenta innehållsanalysen genomfördes från meningsenheter till kategori. 

4.3 Urval  
De förskolor som deltagit i studien ligger i Västmanland och Södermanland. Förskolorna som 
ingår i intervjustudien uppfyller de kriterier som forskargruppen bestämt och enats om. Första 
kriteriet var att de skulle ha deltagit i enkätundersökningen. Andra kriteriet var att avdelningen 
skulle ha barn med ett eller flera funktionshinder och som erhåller stöd och ett så kallat 
gråzonsbarn som inte erhåller stöd men som personalen ändå uppfattar som i behov av extra 
uppmärksamhet och stöd samt ett barn utan funktionshinder som förskolans personal upplever 
fungera som barn i allmänhet i förskolans verksamhet. Barnens ålder ligger mellan tre till fyra år. 
Urvalet för de förskollärare som intervjuades var slumpmässigt på grund av att det visade sig 
vara svårt att få ”ihop” respondenter som hade möjlighet att ställa upp på ett intervjutillfälle. 
Både förskolan och respondenterna uppfyller de krav som forskargruppen inom PEGS-projektet 
kommit överens om. 
De intervjuade förskollärarnas ålder varierade mellan 23 år och 55 år, alla var utbildade 
förskollärare. Hur länge de arbetat som förskollärare växlade mellan nyutbildad och många års 
erfarenhet av arbete som förskollärare.  
 
Tabell 2. Datainsamlingsmetoder, totalt antal avdelningar, bortfall, totalt antal deltagande. 

4.4  Datainsamling 
Insamlingen av data till enkätundersökningen inom PEGS skedde våren 2004, då 1138 enkäter 
skickades ut till förskolor i Västmanland och Södermanland med frågor angående vilket 
pedagogiskt stöd som ges i förskolan för barn i behov av särskilt stöd samt gråzonsbarn i 
förskolan. Studien rör 9000 flickor och pojkar. Totalt består datamaterialet av 568 besvarade 
enkäter. Det blev 508 svar på den öppna frågan som, ingick i PEGS enkätundersökning, gällande 
hur personal kännetecknar delaktiga barn i förskolan.  
Dessa 508 enkätsvar bildar underlag för denna underöknings förstudie. Enkätsvaren analyserades 
och kategoriserades, resultatet av denna förstudie gällande den öppna frågan redovisas i studiens 
resultatdel. 
Den första kontakten, inför intervjustudien av de 20 förskollärarna, togs via telefon. Där blev de 
informerade om studiens syfte och tillfrågade om de ville medverka i en intervju angående 
förskollärares uppfattningar om barn och delaktighet. Tid bokades vid samtalet för intervju, och 
efter detta sändes ett missivbrev (bilaga 1.) med ytterligare information ut till respondenterna. 
Intervjuerna utfördes på respektive förskola. Innan intervjun påbörjades informerades 
respondenten om i vilka sammanhang resultaten kommer att redovisas dessutom informerades de 
om Humanistisk- samhällvetenskapliga forskningsrådets HSFR rekommendationer gällande 
konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet (HSFR, 2000). Några 
respondenter bad om att få intervjufrågorna vid intervjuns början för att lättare förstå frågorna. 
En intervjudeltagare ville få intervjufrågorna tillsänt sig med post innan intervjutillfället. Ett par 
respondenter ville läsa igenom frågorna innan intervjuns start. Intervjuerna spelades in på band 
och varade mellan 45 min upp till 1 och ½ timme. 

Meningsenheter Kondenserad meningsenhet/kod  Kategori 
Att få vara med och bestämma 
och påverka min vardag är 
delaktighet för mig och att få 
säga vad jag tycker och tänker. 

Medbestämmande i en situation. 
Yttrandefrihet. 

Få möjlighet till inflytande. 

Datainsamlings metoder Totalt antal Bortfall Totalt deltagande 
Förstudie (enkätfråga) 568 avdelningar 63 avdelningar 508 avdelningar 
Intervjustudie 20 intervjuer 0 intervjuer 20 intervjuer 
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I denna studie var syftet med intervjuerna att få fram så varierande och rik information som 
möjligt, därav är frågorna formulerade så att svaren blir av berättande och beskrivande art. För att 
fokusera men också begränsa intervjuns innehåll genomfördes intervjun utifrån en intervjuguide. 
I en intervjusituation finns möjligheten för den intervjuade att formulera sitt perspektiv och sin 
upplevelse av sin situation. Forskaren får ökad insikt, förutfattade meningar hos forskaren själv 
och den intervjuade kan bli synliga. Såväl intervjusituationen och bearbetningen av materialet 
kan ses som meningsskapande och tolkande, där nya och underliggande meningar lyfts fram 
(Trost, 2005). 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Det är alltid flera överväganden som måste 
göras vid en ordagrann avskrift och författaren bestämde sig t.ex. för att skriva ”dom” istället för 
dem och att skriva kolla’ istället för kontrollera samt att skriva ”barna” när respondenten menar 
barnen osv. Författaren har inte gjort någon notering om kroppsspråk, betoning etc. Den 
information som erhölls vid intervjuerna reducerades så att enbart den information som var 
relevant för studien behölls. Reduceringen innefattade klassificering av data i olika kategorier. 
Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen frågar sig studien vad förskollärarna uppvisar för 
olika uppfattningar om fenomenet delaktighet som glimtat fram i intervjusvaren. Fokus ligger på 
variationen av uppfattningar av ett fenomen som i denna studie är delaktighet. Syftet är att 
avslöja variationen, som beskrivs i kvalitativt skilda kategorier med olika sätt att erfara 
fenomenet i fråga. Genom att hitta meningsbärande enheter, gemensamma begrepp, ta ut de 
begrepp som hör till syftet och frågeställningarna (Hartman 1998). 

4.5 Studiens procedur  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.3 Modell av arbetsgången 
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4.6  Databearbetning    
Förstudiens 508 enkätsvar på den öppna frågan angående vad som kännetecknar delaktiga barn i 
förskolan lästes igenom och kategoriserades i huvudkategorier. Svaren innehöll förskollärares 
variationer av uppfattningar om delaktiga barns kännetecken i förskolan. Dessa varierande 
uppfattningar och utsagor delades upp och de olika utsagorna hamnade då under flera kategorier. 
Kategoriseringarna presenterades för förskolepersonal som varit med i projektet för att få 
synpunkter på kategoriseringarna. En oberoende medbedömare har granskat materialet genom att 
granska och bedöma utsagornas placering under respektive kategori.  
Studiens innehållsanalys innebär bearbetning av intervjuprotokollen. Horisontalisering – dela in 
protokollen i meningsbärande satser/enheter. Ordna kluster/grupper av mening för att slutligen 
binda samman i en textural beskrivning – vad har uppfattats – och en strukturell beskrivning – 
hur uppfattades det. Dataanalysen går ut på att beskriva variationen i uppfattningar.  
Det empiriska huvudunderlaget inför denna studie är 20 transkriberade intervjuer, dessa utskrifter 
av intervjumaterialet har bearbetats och analyserats med hjälp av en innehållsanalys utifrån 
Graneheim och Lundman (2004).  
För Patton (2002) innebär analysprocessen en kondensering av texten och identifikation av 
meningsbärande enheter, kodning, tematisering och rubricering av mönster i intervjumaterialet.    
Resultatredovisningen i denna studie bygger på denna kvalitativa analys. Patel och Tebelius 
(1987) menar att vid bearbetningen av kvalitativa data går forskaren in i ett samspel med texten, 
Patel och Tebelius (1987) skriver vidare att tolkningen är beroende av forskarens förmåga till 
inlevelse och öppenhet inför de frågor texten kan ge upphov till. Graneheim och Lundman (2004) 
menar att man sällan bör gå rakt igenom analysprocessen från början till slut, utan att det snarare 
är en process som rör sig fram och tillbaka mellan stegen. 

4.7 Tillvägagångssätt 
Analysen av intervjusvaren genomfördes med hjälp av kodning, efter transkribering kodades det 
förskollärarna uttryckte med olika färger. Genom att använda detta tillvägagångssätt har 
författaren försökt finna det underförstådda och outtalade, via detta arbetssätt har också skapats 
en struktur och en innebörd åt det latenta innehåll som författaren försökt uppfatta i de 
transkriberade intervjusvaren.  
En schematisk bild av analysprocessen kan ses här nedan, (figur 4). 
Fas 1. 

I den första fasen av analysen bekantade sig författaren med data för att etablera ett 
helhetsintryck genom att läsa igenom intervjuerna upprepade gånger.  
Fas 2. 

I andra fasen av analysen sökte författaren att finna och uppmärksamma likheter och skillnader 
dvs. variationerna i utsagorna, genom att meningar eller fraser som innehåller relevant 
information utifrån frågeställningen lyftes ut. Dessa meningsbärande enheter lyftes ut i sitt 
sammanhang så innebörden kvarstod.  
Fas 3. 

I analysens tredje fas kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att krympa texten men 
behålla sin hela innebörd.  
Fas 4. 

I analysprocessens fjärde fas kategoriserades meningsenheterna i teman, genom att studera den 
underliggande strukturen i meningsenheterna. Temakategorierna speglar det väsentliga budskapet 
i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet.  
 
I detta skede av analysen formulerades slutligen teman, där intervjuns latenta innehåll är 
uppenbar Graneheim och Lundman (2004). Att lyfta ut de meningsbärande enheterna kan enligt 
Graneheim och Lundman (2004) vara svårt. Är enheterna för stora som lyfts ut, är faran den att 
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de innehåller mer än en uppfattning. Lyfts för små enheter ut är risken den att materialet 
fragmenteras, på så sätt går forskaren miste om viktig information. Graneheim och Lundman 
(2004) menar också att kategori indelningen är ytterligare ett kritiskt moment av analysen. Då 
kategorierna och temana ska beskrivas i distinkta kategorier. Forskarna menar att kategorierna 
ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Ovanstående skribenter skriver vidare att de 
meningsbärande enheterna ska höra till en relevant och distinkt kategori, med andra ord de 
meningsbärande enheterna ska bara kunna hamna i en kategori. Dessa kategorier skiljer sig åt 
och fokuserar på den kollektiva nivån och inte på den individuella nivån. Det är denna 
beskrivning av temana och kategorierna som är huvudresultat i studien. Under arbetets gång av 
kategori indelningen insåg författaren att det fanns ett hierarkiskt förhållande mellan 
kategorierna, Graneheim och Lundman (2004) menar att det då kan underlätta att dela upp 
kategorierna i subkategorier. Resultatet presenteras i studiens resultat del som ett horisontalt 
system där huvudkategorierna betraktas som jämbördiga, med vertikala subkategorier. 
 
Transkriberade intervjuer     Intervjucitat    Huvudteman                Resultat                    Medbedömare 

        Fas 1                         Fas 2         Fas 3                          Fas 4 
      
    Tolkningsprocess 
Figur 4. Schematisk bild av analysprocessen (Modell inspirerad av Carlhed, 1998). 

4.8  Reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig studiens mätning är. Inom kvalitativ forskning använd 
oftast benämningen trovärdighet istället för reliabilitet och validitet. Trovärdigheten evalueras 
genom kriterierna tillförlitlighet, bekräftbarhet och överfarbarhet (Creswell, 1997).   
Mertens (1998) skriver att ”Researchers accept the responsibility to interpret the data and use of 
it as a basis for theory generation” (Mertens, 1998, s. 242). Evaluering i denna studie 
genomfördes genom att säkerställa objektiviteten och reliabiliteten via att en oberoende 
medbedömare, efter arbetets genomförande, granskat kategorierna av svaren. Medbedömaren i 
denna undersökning var den samma i både förstudien och intervjustudien. Medbedömaren ska ha 
både metod och fakta kunskap, plockat ut och kategoriserat citat och haft åsikter om det 
slutgiltiga mönstret (Patton 1991; Creswell, 1997)). Graneheim och Lundman (2004) samt 
Forsberg och Wengström, (2003) menar att tillförlitligheten kan kontrolleras genom att jämföra 
kategorierna med studiens resultat. I denna studie har detta gjorts genom att som Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver som att kontinuerligt återvända till ursprungstexten och på så sätt 
säkerställa trovärdigheten. En text innehåller alltid flera olika betydelser och därmed sker alltid 
någon form av tolkning vid bearbetningen av den (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare menar 
dessa forskare att detta är en viktig aspekt vid diskussionen rörande trovärdighet och pålitlighet i 
det som framkommit vid innehållsanalysen. Ett antagande som Graneheim och Lundman (2004) 
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tar upp är aspekter rörande trovärdighet är de betydande val som görs vid beslut kring fokus på 
studien, val av kontext, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av information. Graneheim 
och Lundman (2004) beskriver att om val av deltagare görs utefter deras olika erfarenheter ökar 
möjligheterna att se frågeställningen utifrån ett antal olika aspekter och perspektiv. Ännu en 
kritisk fråga för att uppnå hög trovärdighet är urvalet av de meningsbärande enheterna från de 
transkriberade texterna. Dessa enheter ska inte vara för stora eller breda eftersom de då kan 
innehålla flera innebörder och betydelser. Enheterna ska inte heller vara för små, risken är då att 
meningen i texten går förlorad menar Graneheim och Lundman (2004).  
Studiens första del, förstudien, där förskollärare svarade på en öppen fråga analyserades och 
kategoriserades flera gånger. Denna kategorisering presenterades för förskolepersonal, så att 
författaren kunde få respons på kategoriseringarna och deras giltighet. 
Författaren har också låtit en oberoende läsare läsa kategoriseringarna, för både studiens första 
och studiens andra del, för att se om denna känner igen sig eller finner studien logisk i relation 
till sin egen upplevelse av det undersökta fenomenet. Medbedömarens valmöjligheter vid 
bedömningen var, överensstämmelse, tveksamt eller stämmer ej. Internbedömarreliabiliteten blev 
96 % vid förstudien och 98 % vid intervjustudien.  
Den kvalitativa ansatsen kräver mycket av forskaren och att denna har djup kunskap i metoden. 
Forskarens påverkningsbarhet är stor. Detta kan vara en källa till felbedömning eftersom 
forskaren själv avgör riktigheten av sina slutsatser (Creswell, 1997).   

4.9  Validitet 
Med validitet menas i vilken utsträckning forskningsdata och metoder för att få fram data anses 
exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe, 1998). Validiteten handlar vidare om giltigheten och 
om att få svar utifrån studiens syfte och frågeställning samt att det finns en röd tråd och relevans. 
Med andra ord så innebär validitet om studien mäter det studien avser att mäta. Att använda olika 
metoder dvs. metodtriangulering kan leda till att öka validiteten av data i studien (Patton 2001). 
Detta har genomförts i denna studie genom att informationsinsamlingen skedde på två sätt dels 
genom analys av en öppen fråga och intervjuer därmed har metodtriangulering använts och på så 
sätt bidragit till att öka studiens validitet. Graneheim och Lundman (2004) menar att två centrala 
hänseenden att ta hänsyn till rörande studiens pålitlighet och överförbarhet, vid en 
innehållsanalys, är att pålitligheten påverkas när informationen är omfattande och samlas in över 
en längre period. Graneheim och Lundman (2004) menar att då finns en risk för inkonsekvens 
och bristande överensstämmelse. Detta har inte varit fallet vid föreliggande studie, den tid det tog 
att samla in data var inte lång och författaren har varit noga med att följa intervjuguiden så att 
intervjusituationen varit så konsekvent som möjligt.  Vidare gjordes inte innehållsanalysen förrän 
alla intervjuer genomförts. På så sätt minskas risken för att redan genomförda intervjuer påverkar 
de frågor som ställdes i påföljande intervjuer. Hade inte detta gjorts skulle inte studiens i resultat 
kunna göra anspråk på att vara nyförståelse. Studiens överförbarhet handlar om i vilken 
omfattning resultatet är applicerbart på andra kontexter och system (Graneheim & Lundman, 
2004). 
Författaren har vid ett par tillfällen presenterat kategorierna för att testa dess giltighet, då 
personal från förskolor fått möjlighet att bekräfta och ge respons på kategoriseringarna. Detta är 
enligt Miles och Huberman (1994) ett sätt att lyfta fram studiens validitet och reliabilitet, 
eftersom att tillförlitligheten och trovärdigheten är beroende på hur beskrivningskategorierna 
motsvarar deltagarnas uppfattningar av fenomenet. Patton (2001) beskriver forskartriangulering, 
detta har brukats i studien, då en medbedömbare har granskat kategoriseringarna och på så sätt 
bidragit till studiens trovärdighet. Bronfenbrenner (1979) skriver om ekologisk validitet och att 
den kan mätas om undersökningen studeras i sin naturliga miljö. Förskollärarna har intervjuats i 
sin naturliga miljö, den ekologiska validiteten har som mål att lyfta fram det som sker i den 
vardagliga miljön oberoende av forskningsfrågan. 
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4.10 Studiens begränsningar 
Det som kan vara en svårighet med kvalitativa studier är att författaren måste kunna självkritiskt 
reflektera. Creswell (1997) tar upp detta med att bedriva forskning på sin ”egen bakgård” och det 
är precis vad denna studie gör. Det leder till att författaren måste vara uppmärksam på hur 
författarens egen personliga erfarenhet av fenomenet påverkar studien.  
En annan brist kan vara att man inte får fram orsaker till fenomen utan bara beskrivningar av det, 
vilket kan vara negativt (Bowden, 1996). 
Förstudien i denna undersökning ligger till grund för intervjustudien, i förstudien var den öppna 
frågan begränsad. Respondenten kunde inte utveckla sin uppfattning om barns delaktighet i 
förskolan, detta var författaren medveten om och därför utarbetades en intervju där respondenten 
kunde utveckla sin uppfattning om ovannämnda ämne och för att kunna verifiera resultat via de 
olika metoderna. Den öppna frågan – förstudien, ingår som en andra del i studien och har använts 
till att hitta de beskrivningskategorier som sedan jämfördes med intervjusvaren och kan på så vis 
styrka kategoriernas giltighet.  
Då författaren har en förförståelse för ämnet till denna studie som verksam inom förskolan kan 
det ha påverkat tolkningen av kategoriseringarna och dess beskrivningar. En ambition hos 
författaren har varit att medvetandegöra författarens egna uppfattningar om fenomenet och lägga 
dem åt sidan, för att så förutsättningslöst som möjligt tolka intervjuerna och lyfta fram 
variationen av uppfattningarna hos förskollärarna. En annan svaghet kan vara att författarens 
förförståelse kan ha hindrat respondenten att formulera sig grundligt, då en del av svaren kan ha 
blivit underförstådda (Trost, 2005). En medvetenhet om detta har funnits hos författaren, och har 
därför försökt att återkoppla till ursprungsfrågan samt att i möjligaste mån upprepa 
respondentens svar för att få en återkoppling om att ha uppfattat respondenten riktigt. 

4.11   Etiska aspekter 
I uppsatsarbetet har de forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) i mars 1990 (ombearbetade 2002) och Hermerén 
(1996) använts.  De forskningsetiska principerna handlar bl.a. om krav på den forskning som 
genomförs det s.k. forskningskravet. Vidare består de forskningsetiska principerna av det s.k. 
individskyddskravet.  Individskyddskravet innebär att forskaren måste skydda individerna så att 
de inte utsätts för fysisk/psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta individskyddskrav 
delas upp i fyra allmänna huvudkrav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Olika etiska ställningstaganden togs hänsyn till under 
datainsamlingen, respondentens anonymitet skyddades genom att namn på respondenten, 
arbetsplats och kommun samt annat som kunde identifiera deltagarna togs bort vid 
transkriberingen. Anledningen var att undvika påverkan vid kategorisering och att garantera 
konfidentialitetskravet. Enkätunderökningen där förstudiens öppna fråga fanns med var anonym. 
Undersökningens deltagare fick skriftlig information före intervjun, där informerades om 
studiens syfte och genomförande. Respondenterna informerades också om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas. Information från enkät och intervjuer har behandlats konfidentiellt 
och har enbart används i denna studie. 

5 Resultat 

Redovisningen av resultaten börjar med en presentation av den öppna frågan, den s.k. förstudien, 
med en inledande modell av kategoriseringarna över de olika uppfattningarna. Var kategori 
redovisas och beskrivs var för sig. Efter detta redovisas studiens intervjudel. Svaren på frågorna i 
den intervjubaserade undersökningen delas upp i kategorier och presenteras i anslutning till 
respektive fråga. En övergripande modell av hur förskollärare uppfattar delaktighet inleder 
resultatpresentationen. Sist i kapitlet finns en resultat sammanfattning. 
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5.1 Resultat av förstudien 
Den öppna frågan i enkätundersökningen löd: ”Vad kännetecknar ett delaktigt barn i förskolan?” 
Totalt består datamaterialet av 568 enkätsvar. Hur dessa enkätsvar fördelade sig över de olika 
barngrupperna framgår av tabell 2 här nedan.  
 
Tabell 3. Fördelning av barngrupper över det totala antalet enkätsvar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid analysen framgick det att personalen hade två grundperspektiv som de svarade på den öppna 
frågan utifrån, dessa två grundperspektiv bildade två övergripande kategorier.  
Se bilaga 2. De två övergripande kategorierna är ett barnperspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. I barnperspektivet framkom tre huvudsakliga uppfattningar: känsla av 
tillhörighet, självkänsla, kontaktförmåga. I detta perspektiv ligger enkätsvarets fokus på barnet. 
Svaren tar upp självkänsla så som inre upplevelser och uppfattningar om den egna personen, att 
aktivt delta i gemenskap och att uppleva sig ha ett samspel med andra barn. I barnperspektivet 
anses det i enkätsvaren att kategorin känsla av tillhörighet avser en upplevelse av tillhörighet och 
samhörighet i vilket sammanhang barnet än kan befinna sig i så som sin familj, släkt och andra 
kompisar och barn. Personalen beskriver egenskaper hos barnen som inre trygghet och tro på sig 
själv, detta uppfattas vara en viktig grund för delaktighet. Barnets egen förmåga till samspel så 
som social kompetens ses som en väldigt viktig komponent för graden av delaktighet.  
Några typiska barnperspektivs citat är: 
 

De blir socialt kompetenta, säkra och trygga, lär sig ta hänsyn och 
respektera andra. 
Att barnet kan samspela, kommunicera, leka och ta kontakt med 
vuxna. Empatisk. 

 
I verksamhetsperspektivet beskriver personalen utförande av aktivet och trygghet som 
kännetecken på delaktiga barn. I detta perspektiv ligger svarets fokus på verksamheten i 
förskolan. Svaren beskriver hur viktigt det är att delta i verksamhet och utföra aktiviteter som 
förskolan erbjuder. Trygghet i förskolan och dess rutiner samt aktiviteter beskrivs också, likväl 
som barnet ska tycka att det är kul och roligt att komma till förskolan. 
Några typiska verksamhetsperspektivs citat är: 

 
Viljan att deltaga i verksamheten, Kommer med egna förslag. Bl.a. 
Barnet trivs och tycker att verksamheten är rolig och vill vara med 
på våra aktiviteter. 
Det är barn som är med i de aktiviteter förskolan erbjuder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antalet enkätsvar Antalet 
enkätsvar i % 

Småbarnsavd. 1-3,5 år 118  23 % 
Storbarnsavd. 2,5-7 år 168  33 % 
Syskonavd. 1-7 år 176  35 % 
Bortfall 46  9 % 
Totalt: 508  100 % 
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Tabell 4. Fördelningen av barngrupper över de övergripande kategorierna.  

 
I verksamhetsperspektivet finns fler småbarnsgrupper (27 %) än i barnperspektivet (20 %). 
Motsvarande fenomen upprepas i barnperspektivet med storbarnsgrupperna, där är dessa grupper 
fler (38 %) mot småbarnsgrupperna med (20 %). 
 
Barnperspektivet 
Av enkätsammanställningen framgår att under barnperspektivet utkristalliserar sig ytterligare tre 
underkategorier av hur personalen uppfattar delaktiga barn.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 5. Modell av barnperspektivet och dess underkategorier från figuren i bilaga 2. 
 

Känsla av tillhörighet 
Känsla av tillhörighet: är en kategori som innefattar upplevelsen av att höra till, att vara en del av 
något, upplevelsen av att ha samspel med andra barn och människor. Att ha en känsla av 
tillhörighet innebär vidare att vara en del av en grupp, att uppleva en känsla av gemenskap och 
upplevelsen av att andra bekräftar en som en del av den gemenskapen.  
Att aktivt delta i lek och aktiviteter beskrivs som viktiga komponenter för känslan av tillhörighet. 
Att delta, vara med, ta del är ord som återkommer ofta i enkätsvaren och har i analysen tolkats 
som både att aktivt agera och att medverka till gemenskap.  
Exempel av citat ur känsla av tillhörighets kategorin: 
 

Att delta i aktiviteter. Att man kan umgås med barn och vuxna. Att 
man kan leka. 
Delaktighet, lika mycket värde. 
Samhörighet. 
 

109 (44 %) enkätsvar tar upp känsla av tillhörighets- aspekten av delaktighet.  
Fördelning av barngrupperna i gemenskap kategorin, 17 % småbarnsgrupper, 37 % 
storbarnsgrupper och 39 % syskongrupper. 
 

Kategorin känsla av tillhörighet delar i sin tur upp sig i två underliggande grupper. Dessa grupper 
är vidare utvecklingar av beskrivningar av ovan nämnda kategori och vad som personalen 
uppfattar som känsla av tillhörighet. Den första är aktivitet och den andra är medverka. 

 Barnperspektiv Barnperspektivet 
i % 

Verksamhets 
perspektiv 

Verksamhetsperspektivet 
i % 

Småbarnsavd. 49 20 % 69  27 % 
Storbarnsavd. 96 38 % 72 28 % 
Syskonavd. 80 32 % 96  37 % 
Bortfall 24 10 % 22  8 % 
Totalt 249 100 % 259  100 % 

Barnperspektiv 

Känsla av tillhörighet Självkänsla Kontaktförmåga 
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Figur 6. Modell över undergrupperna i underkategorin känsla av tillhörighet, från figur i bilaga 2. 
 
Aktivitet: Att aktivt vara agerande i sin omgivning för att själv uppleva delaktighet och för att 
upplevas delaktig av andra, beskrivs som viktigt. Aktivitet ses som den producerande 
komponenten till graden av delaktighet. Att leka aktivt, delta aktivt, aktivt samspela och agera 
aktivt ses som metoder och lek ses som verktyg för att nå hög delaktighet.  
Exempel av citat ur aktivitets kategorin: 
 

Att barnet är aktivt. 
Deltar aktivt i beslut. 
Som aktivt deltar i lek och övrig verksamhet. 
 

47 (19 %) av enkätsvaren beskriver aktivitet. 
Fördelningen mellan barngrupperna ser ut så här i denna kategori, 15 % småbarnsgrupper,  
44 % storbarnsgrupper och 32 % syskongrupper. 
 
Medverka: Det är viktigt att medverka för att uppleva gemenskap som leder till hög delaktighet. 
Att på ett aktivt sätt vara med i och deltaga i umgänge med andra ex. vis lek och inte bara finnas 
med i sammanhanget, att vara med där det händer något samt att ”vara med” med kropp och själ, 
ses som medverkan. 
Exempel av citat ur medverkans kategorin: 
 

Medverkar i förskolans verksamhet. 
Vill vara med i alla aktiviteter och samlek med andra barn. 
Vara med i det som görs och händer. 
 

71 (29 %) av svaren behandlar att medverka. 
Barngrupperna har fördelat sig som följer, 15 % småbarnsgrupper, 34 % storbarnsgrupper samt 
44 % syskongrupper. 
 
Självkänsla 
Självkänsla: Denna kategori står för interna egenskaper som avgör hur barnet hanterar och 
bemästrar vardagen. Vidare behandlar denna kategori upplevelser och uppfattningar om den egna 
personen, att ex. vis ha självförtroende och inre trygghet. Att ha en bra självkänsla leder till att 
våga vara engagerad i sin livssituation. En god självkänsla och en stark tro på sig själv uppfattas 
som en viktig grund för hög grad av delaktighet. 
 
 
 
 
 

Barnperspektiv 

Känsla av tillhörighet 

Aktivitet Medverka 
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Exempel av citat ur självkänsla kategorin: 
 

Självständig, kreativ, glad, vågar mer. 
Ett barn som visar intresse för aktiviteter vi har, kommer även med 
egna förslag. Barn med god självkänsla 
Ett tryggt barn med självförtroende som kan ge och ta. Intresserad 
av verksamheten. Vågar säga vad tycker och känner. 
 

217 (87 %) enkätsvar beskriver någon form av självkänsla som en viktig faktor för hög 
delaktighetsgrad. 
Fördelningen mellan barngrupperna ser ut så här i denna kategori, 22 % småbarnsgrupper, 37 % 
storbarnsgrupper och 32 % syskongrupper. 
 
Under självkänsla, i sin tur, framträder två undergrupper. Här beskriver personalen vardags 

bemästran och självbestämmande som kännetecken för självkänsla som vidare leder till 
delaktighet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 7. Modell över undergrupperna i underkategorin självkänsla, från figur i bilaga 2. 
 
Vardagsbemästran: Denna kategori innefattar de positiva egenskaper och inre uppfattningar som 
gör att barnet hanterar och bemästrar sin vardag väl och som av personalen skattas som gynnare 
till graden av delaktighet. Positiva förmågor och inre upplevelser av sig själv, så som att vara 
öppen, nyfiken, glad och positiv, intresserad, trygg i sig själv, empatisk, att vara pigg och vaken, 
utåtriktad och utforskande ses som starkt sammanhängande med hur barnet bemästrar och hur 
engagerad barnet blir i sin vardag och därmed delaktig.  
Exempel av citat ur egenskaps kategorin: 
 

Ett tryggt och harmoniskt barn. 
Positiv, glad, inte blyg. Vill lära sig. 
Trygg i sig själv. Öppenhet. 
 

179  (32 %) av enkätsvaren beskriver vardagsbemästran i någon form. 
Här i denna kategori har barngrupperna delat upp sig som följer, 15 % småbarnsgrupper, 34 % 
storbarnsgrupper samt 44 % syskongrupper. 
 

Självbestämmande: Att kunna välja och styra och bestämma över sig själv, att komma med egna 
förslag och initiativ, ta för sig. Att få tillfälle till att påverka verksamheten och ha inflytande samt 
att ges möjlighet till att välja vad och vem man vill vara och göra ses som viktigt ur 
delaktighetssynpunkt av personalen.   
Självbestämmande så som att kunna påverka sin situation ses som tecken på god självkänsla och 
självförtroende.  
 

Barnperspektiv 

Självkänsla 

Vardagsbemästran Självbestämmande 



 

 22 
 
 

Exempel av citat ur självbestämmande kategorin: 
 

Kommer med egna förslag och tar egna initiativ. 
Kan styra sina känslor och åsikter och gör det också. 
Ett barn som tar för sig, uttrycker sin vilja.  
 

89 (36 %) av svaren behandlar självbestämmande. 
Fördelningen här i denna kategori mellan barngrupperna ser ut på detta sätt, 20 % 
småbarnsgrupper, 36 % storbarnsgrupper och 31 % syskongrupper. 
 
Kontaktförmåga 
Kontaktförmåga: Att i samspel med andra få och ge information, ifrågasätta, att kommunicera 
och uttrycka känslor och åsikter samt att respekteras så att samspel och kommunikation kan ske 
utifrån var och ens förutsättningar. Lyssna och bli lyssnad till räknas också hit. 
Kontaktförmåga innefattar även förmågan till samspel, ta kontakt med vuxna och barn samt 
samarbete. Samspel och social kompetens ses som en viktig faktor för delaktighet. Genom att 
aktivt samspela skapas positiva upplevelser för barnen. 
Exempel av citat ur kontaktförmåga kategorin: 
 

Vågar prata i samlingen, delaktig i diskussioner 
Kan samspela med andra, både verbalt och med kroppsspråket.” 
De barn som har språket, och kan göra sig förstådd, och som är 
social. 
 

138 (55 %) enkäter angav kontaktförmåga i sitt svar om kännetecken på delaktighet. 
I denna kategori fördelar sig barngrupperna som så, 14 % småbarnsgrupper, 35 % 
storbarnsgrupper och 42 % syskongrupper. 
Under kontaktförmåga på hittades två underliggande grupper. Dessa grupper beskriver vad som 
av personalen ses som viktiga komponenter gällande vad som är kontaktförmåga. Samspel och 

kommunikation är dessa två övervägande uppfattningar.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 8. Modell över undergrupperna i underkategorin kontaktförmåga från figur i bilaga 2. 
 
Samspel: Personalen lägger stor vikt vid social kompetens som avgörande för graden av 
delaktighet. Att kunna umgås, samarbeta, att ha goda kamratrelationer samt att kunna ta kontakt 
med barn och vuxna och att fungera väl i grupp anses som avgörande kännetecken för delaktiga 
barn. 
 
 
 
 

Barnperspektiv 

Kontaktförmåga 

Samspel Kommunikation/ 
språk 
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Exempel av citat ur samspels kategori: 
 

När ett barn har social kompetens. 
Söker kontakt med barn och vuxna. 
Fungerar bra i grupp, kan samarbeta.  

 

106 (43 %) av alla enkätsvaren ser samspel som en viktig faktor för delaktighet. 
I denna kategori har barngrupperna delat upp sig som följer, 15 % småbarnsgrupper, 34 % 
storbarnsgrupper och 43 % syskongrupper. 
 

Kommunikation/språk: Att uttrycka sig verbalt ses av personalen som ett viktigt redskap för att 
uppnå hög delaktighet. Språkförståelse och att vara språkligt aktiv genom att fråga och att 
ifrågasätta, att prata i samling, visa berättarglädje, uttrycka tankar, åsikter och känslor men också 
kunna lyssna till andra anses som kännetecken för delaktiga barn. 
Exempel av citat ur kommunikations kategorin: 
 

Har förmåga att återberätta, analysera och diskutera. 
Språkligt aktiv, argumenterar. 
Lyssnar, uttrycker tankar o känslor inför gruppen. 
 

56 (22 %) av enkätsvaren ser kommunikation som ett kännetecken på delaktighet. 
Fördelningen av barngrupperna i kommunikation kategorin är 14 % småbarnsgrupper, 38 % 
storbarnsgrupper och 39 % syskongrupper. 
 
Verksamhetsperspektiv 
I verksamhetsperspektivet ligger tyngdvikten, i enkätsvaren, vid verksamheten och förskolan. 
Vad barnet tillför och får ut av verksamhet och personal. Analysen visar att det är viktigt att 
kunna vistas i en barngrupp, att delta i gemensamma aktiviteter, att tycka om och att tycka det är 
roligt att komma till förskolan samt att vara positiv till sin förskola. Vidare visar analysen värdet 
av att kunna tillgodogöra sig verksamhet och aktiviteter som förskolan erbjuder, att ta till sig 
upplevelser och erfarenheter av sin vistelse. Personalen beskriver i enkätsvaren upplevelsen av 
att få känna sig respekterad och sedd av barn och personal och få vara sig själv. Att barnet ska 
känna sig trygg och att personalen skapar denna trygghet genom att vara närvarande och 
tillgänglig. Att känna sig trygg i förskolan och dess rutiner samt att vara trygg i barngruppen och 
förskolans miljö i form av att de vuxna finns till stöd, ses vidare som avgörande för att uppleva 
delaktighet. 
Två underliggande kategorier framträder tydligt på nivå 2, dessa är utförande av aktivitet och 
trygg vardagsmiljö.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Modell över underkategorierna i verksamhetsperspektivet, från figur i bilaga 2. 
 
Utförande av aktivitet: I denna kategori ses ”att delta” som utförande av aktivitet i förskolans 
verksamhet. Att delta i gemensamma aktiviteter och vara med i verksamhet och inte bara titta på, 
beskrivs i enkätsvaren som kännetecken på delaktighet. Denna kategori är en av de mer 
framträdande.  
 

Verksamhets- 
perspektiv 

Utförande av 
aktivitet 

Trygg vardags 
miljö 
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Exempel av citat ur utförande av aktivets kategorin: 
 

Deltar i gemensamma aktiviteter, lekar, samling m.m. på ett 
medvetet sätt. 
Tycker om att leka, intresserad och deltar aktivt i den planerade 
verksamheten.  
Att de deltar i verksamheten med nyfikenhet och glädje. 

 

211 (43 %) enkätsvar tar upp att delta, med synonymer, som väldigt viktigt ur delaktighetens 
grad. 
Barngrupperna har fördelat sig som följer, 24 % småbarnsgrupper, 28 % storbarnsgrupper samt 
39 % syskongrupper. 
 

Trygg vardagsmiljö: Innefattar att förskolan och dess personal ska kännas trygg för barnet, att 
personal respekterar och tillgodoser barnets behov genom att vara tillgänglig och närvarande. Att 
barnet hittar personal och att tryggt få vistas i barngruppen. I denna kategori ingår också känslan 
av att tycka det är roligt och kul att komma till förskolan och att trivas under sin dagliga vistelse.  
Exempel av citat ur trygghets kategori: 
 

Ett barn som är trygg i stora barngrupper.  
De tycker att det är kul att komma till förskolan. Personalen 
respekterar barnens olikheter. 
Trivs med sin dag och sig själv. Trygg med barn och personal. 

 

I 94 st. (36 %) av svaren beskriver personalen trygghet. 
Fördelningen här i denna kategori mellan barngrupperna ser ut på detta sätt, 39 % 
småbarnsgrupper, 26 % storbarnsgrupper och 28 % syskongrupper. 

5.2 Sammanfattning av förstudiens resultat 
Här nedan presenteras en översikt av alla svar fördelat på kategorier i en tabell. Totalt antal 
besvarade enkäter var 568 varav 63 var bortfall där den öppna forskningsfrågan inte hade 
besvarats. Det totala antalet svar på den öppna frågan var 508. Det var 46 avdelningar som inte 
uppgav vad de var för slags avdelning, dessa 46 räknas i tabellen som ett bortfall av information 
om typ av avdelning. 
 
Tabell 5. Sammanfattande översikt av alla enkätsvar fördelat på kategorier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Småbarnsavd Storbarnsavd Syskonavd Bortfall 
Alla kategorier 118 168 176 46 

Barnperspektiv 49 96 80 24 

Känsla av tillhörighet 18 40 43 8 

Aktiv 7 21 15 4 

Medverka 11 24 31 5 

Självkänsla 47 81 69 20 

Vardagsbemästran 38 68 62 11 

Självbestämmande 18 31 28 12 

Kontaktförmåga 19 48 58 13 

Samspel 16 36 45 9 

Kommunikation 8 21 22 5 

Verksamhetsperspektiv 69 72 96 22 

Utförande av aktivitet 50 59 83 19 

Trygg vardagsmiljö 37 24 26 7 
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Personalen hade två perspektiv som de svarade på den öppna frågan utifrån. Dessa två 
uppfattningar är barnperspektiv, här ligger enkätsvarens fokus på barnet, och ett 
verksamhetsperspektiv, här ligger enkätsvarens fokus på förskolan och dess verksamhet. I barn 
perspektivet framkom tre huvudsakliga uppfattningar om vad som kännetecknar delaktiga barn i 
förskolan: att barn deltar i gemenskapen på förskolan och upplever en känsla av tillhörighet, 
självkänsla så som inre upplevelser och uppfattningar om den egna personen och kontaktförmåga 
gällande att uppleva sig ha ett samspel med andra barn och stor social kompetens. Personal anser 
att barn uppvisar en känsla av tillhörighet genom att vara aktiv, att aktivt vara agerande i sin 
omgivning och medverka, att deltaga i umgänge ex. vis lek och vara där det händer. Personal 
upplever barns självkänsla som vardagsbemästran hos barnet så som varande vaken, pigg och 
utåtriktad. Positiva förmågor som att vara öppen, nyfiken, glad och positiv anses av personalen 
som kännetecken för delaktighet.  Självkänsla visar sig också genom att barnet är 
självbestämmande, att kunna välja och styra bestämma över sig själv är enligt personalen 
ytterligare kännetecken på delaktighet. Kontaktförmåga menar personalen visar sig genom 
barnets förmåga till samspel och kommunikation/språk. Samspel så som social kompetens är 
avgörande enligt personalen för barnens delaktighet. Att uttrycka sig verbalt är ett viktigt redskap 
för hög delaktighet och kännetecknar delaktiga barn. 
I verksamhetsperspektivet beskriver personalen: utförande av aktivitet, personalens uppfattning 
är att det är viktigt att medverka och delta i verksamhet och aktiviteter samt trygg vardagsmiljö, 
att barnet känner stöd i personal och att barnet uppfattas som trygg i förskolan och dess rutiner 
samt aktiviteter. Detta tolkas av personalen som kännetecken på delaktiga barn. 

5.3 Intervjustudiens resultat 
Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar, vidare har resultatet analyserats med en 
innehållsanalys och kategoriserats utifrån ovan nämnda frågeställningar. Dessa kategoriseringar 
redovisas var för sig. I den inledande modellen över resultatet finns antalet uttalanden inskrivet. 
Beroende på abstraktionsnivå ligger uppfattningarna på olika nivåer, vilket innebär att 
huvudkategorin är en övergripande uppfattning. Mer definierade uppfattningar redovisas i 
underkategorier och ytterligare dimensioner av uppfattningar på ännu en lägre abstraktionsnivå. 
 
1. Vad delaktighet innebär för förskollärare 
Resultatredovisningen inleds med förskollärares uppfattningar om delaktighet vidare beskrivs 
förskollärares upplevelse av delaktiga barn samt hur förskollärare upplever icke delaktiga barn. 
Avslutningsvis redovisas förskollärares uppfattningar om delaktighet relaterat till demokratiska 
principer i förskolans läroplan. 
  
Vad delaktighet innebär för förskollärare 
Förskollärarna definierar begreppet delaktighet på tre sätt. Abstraktionsnivån av uppfattningar är 
en, kategoriseringarna här är horisontella och jämlika. Dessa kategorier är exempel på tre 
övergripande uppfattningar. Totalt 61 uttalanden identifierades.  
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Figur 10. Modell över resultaten av förskollärares uppfattning om delaktighet. 
 
Möjlighet till inflytande 

I denna kategori beskriver förskollärarna att delaktighet på ett eller annat sätt har med beslut och 
inflytande att göra. Det är att ”Känna att man är med och bestämmer och planerar”, ”Att jag kan 
påverka”. En annan förskollärare sa ”Att få uttrycka mina åsikter”. I denna kategori beskriver 34 
citat, av totalt 61, att delaktighet är för dem att få möjlighet till inflytande. 
 
Känsla av tillhörighet 

Denna kategori beskriver känslan av att höra till och upplevelsen av samhörighet och gemenskap. 
Hit hör beskrivningar som ”Trygg i det sammanhang jag befinner mig i” Att vara ” En del av 
något” och citat som ”Vi tillsammans…”.  23 citat återfinns i denna beskrivningskategori av 
totalt 61 citat. 
 
Utförande av aktivitet  

Förskollärarna beskriver att man kan vara delaktig ur många hänseenden, men att det ligger i 
begreppets natur att man är aktiv, att det har med utförande att göra. Förskollärarna beskriver det 
som att ” Barnet gör någonting” och ”Medverkar i lek” samt ”Att man hjälps åt”. Fyra citat 
handlar om att utföra en aktivitet av totalt 61. 
 
Förskollärares uppfattningar om delaktiga barn 
Förskollärarna har två övergripande uppfattningar om hur man ser att ett barn är delaktigt. 
Abstraktionsnivån här är tre i den ena övergripande uppfattningen, i den andra en nivå. 106 
uttalanden återfanns och kategoriserades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delaktighet 
61 

Få möjlighet till 
inflytande 

34 
 

Känsla av tillhörighet 
23 

 

Utförande av aktivitet 
4 
 



 

 27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Modell över resultaten av förskollärares upplevelse av delaktiga barn. 
 
Utnyttjar möjligheterna till inflytande 
Den första övergripande uppfattningen är att barnet utnyttjar möjligheterna till inflytande, med 
73 uttalanden. Detta beskriver förskollärarna som att barnen kommunicerar eller att intentioner 
tolkas. Kommunikation är en av två underliggande kategorier i denna modell, den andra är att 
barnet manifesterar intentioner. Kommunikation beskriver förskollärarna som ”Verbalt säger 
till” och ”Man ser det på kroppsspråket”. Hur barn manifesterar intentioner menar 
respondenterna när de beskriver att barnet ”uttrycker åsikter”, ”tar initiativ” och ”uttrycker 
intressen och behov” samt ”vågar ta ansvar” ytterligare sätt att utrycka intentioner är att ”ta för 
sig”, ”visa känslor” och ”törs uttrycka tankar”. Barnet kan också uttrycka intentioner genom 
”glädje och energi” och att barnet är ”glad och positiv”. 
Förskollärarna beskriver hur de tolkar barnets manifesterade intention genom att ”känna in”, 
”läsa av barnet”. Det blir, menar förskollärarna, en tolkningssituation för den vuxne när barnet 
manifesterar intentioner och inte uttrycker sig via kroppsspråk eller verbal kommunikation. 
Under kommunikationskategorin återfinns just kroppsspråk och verbal kommunikation som 
ytterligare två dimensioner av uppfattningar. En förskollärare beskrev kroppsspråk som ”att man 
ser det i barnets ögon” en respondent som ” att dom lyser upp” samt ”dom ser allmänt bekymrade 
ut” eller som ovan nämnts ”det ser man på kroppsspråket”. Verbal kommunikation menar 
respondenterna är att ”barnet talar om saker”, ”barnet har en dialog med fröken” och att ” dom 
ifrågasätter”, att barnet ” säger till”, ”pratar” samt ”är mottaglig för kommunikation”.  
Att tolka manifesterade intentioner räknas i studien som en egen övergripande uppfattning och 
inte som en underliggande kategori till kommunikation, för att förskollärarna beskriver inte detta 
som kommunikation utan just som en tolkningssituation. Att intentioner tolkas av personal ses 
som en egen möjlighet till inflytande. Vid en jämförelse av kategorierna manifesterade 
intentioner och kommunikation visar det sig att intentions kategorin är mer framträdande med 39 
uttalanden mot kommunikation med 34 uttalanden.  
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Utförande av aktivitet  
Den andra övergripande uppfattningen är utförande av aktivitet med 33 uttalanden av totalt 106. I 
denna kategori beskrivs hur barnet deltar i verksamheten och att det är kopplat till aktivitet. 
Förskollärarna menar att barnet är ”aktivt”, ”leker med kompisar”, ” är med i aktiviteter” att 
barnet ”gör någonting”, ”deltar aktivt i verksamheten”, ”är med” samt ”gör det man vill göra”.  
Den första underkategorin, med 20 uttalanden, är deltar i aktiviteter, nästa underkategori är leker, 
med 13 uttalanden. 

 
Förskollärares upplevelse av icke delaktiga barn 
Förskollärarna beskriver sin uppfattning i en övergripande kategori med tre underliggande mer 
definierade erfarenheter kring icke delaktiga barn. Respondenterna pekar på de beteenden barnet 
uppvisar. 92 utsagor totalt identifierades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Modell över resultaten av förskollärares upplevelse av icke delaktiga barn. 
 
Brist på känsla av tillhörighet 
Den övergripande kategorin är brist på känsla av tillhörighet, alla förskollärare beskrev att barnen 
uppvisar ett beteende som de uppfattar, så som en respondent uttryckte det ”att barnet har ett 
utanförskap”. Vidare menas att detta utanförskap syns i passiva och aktiva beteenden, dessa 
passiva och aktiva beteenden är också två av de underliggande kategorierna och den tredje är en 
grupp som handlar om otrygghet. I denna övergripande kategori finns 92 uttalanden. 
 

I den första underkategorin passiva beteenden: beskriver förskollärarna hur barnet uppvisar 
inaktivitet genom att ”dom drar sig ur”, ”vill inte leka” att barnet ”inte bryr sig ”och att barnet “är 
inte med”. Ytterligare beskrivs att ”barnet är passivt”, ”apatiskt, nästan mekanisk” och hur ”dom 
inte tar för sig” att barnet är tyst, lugnt och ”inte syns”, ”inte vågar” och ”inte vill” samt ”sitter 
bara och iakttar ”och ”går undan”. En förskollärare förklarade det så som att ”barnet är där men 
inte närvarande” flera andra uppgav att ” barnet inte deltar i verksamheten”. Att ”söka sig bort” 
är ytterligare ett sätt att uppvisa utanförskap enligt respondenterna. 
I denna underkategorin finns 68 uttalanden om passiva beteenden av totalt 92. 
I den andra underkategorin aktiva beteenden: berättar förskollärarna om ofta destruktiva aktiva 
beteenden på utanförskap. Yttranden som ”stökar och bråkar” och att barnet är ”destruktivt” samt 
att de ”förstör” att barnet ”skapar konflikter som dom inte kan lösa” och ” inte är rädda om 
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saker”. Men att också som en förskollärare menade ” att uttrycka något som barnet tror fröken 
eller någon kompis vill höra eller göra” samt att ”ett litet barn blir lesset eller gnälligt” är aktiva 
beteenden som respondenterna uppfattar som brist på känsla av tillhörighet. Det finns 18 
uttalanden i den här underkategorin av totalt 92. 
Den tredje underkategorin med 6 av totalt 92 uttalanden är en grupp där förskollärarna beskriver 
otrygghet: en respondent uttryckte det så som att ”barnet känns vilsen” en förskollärare 
förklarade att ”barnet känns inte tryggt”. Andra berättar om att ”barnet vet inte rutinerna” och att 
”barnet vet inte vad som ska hända” samt att ” barnet är otryggt”. Otrygghet tolkas av 
förskollärarna som ett tecken på utanförskap samt brist på känsla av tillhörighet. 
 
Förskollärares uppfattningar kring delaktighet relaterat till demokratiska principer i 
förskolans läroplan. 
I denna kategorisering framträder tre övergripande uppfattningar. Förskollärarna beskriver 
uppfattningar om förskolans roll, demokratiska principer och delaktighet. På abstraktionsnivån 
under den övergripande kategorin förskolans roll beskrivs fyra ytterligare definierade 
uppfattningar i underkategorier. 111 uttalanden hittades och identifierades.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Modell över resultaten av förskollärares uppfattningar om delaktighet relaterat till demokratiska principer i 
förskolans läroplan. 
 
Förskolans roll 
Den första övergripande kategorin är förskolans roll, i denna kategori finns 74 uttalanden. 
Förskollärarna beskriver förskolans värderingar och ansvar, de berättar vidare om att ge 
möjligheter till inflytande och känsla av tillhörighet. Dessa ovannämnda grupper är i sin tur 
denna övergripande kategoris fyra dimensioner.  
I underkategorin värderingar återfinns 31 uttalanden av 74 totalt. Här beskrivs uppfattningar om 
den värdegrund som ska råda i förskolan både gällande förskolans roll att ”ge barnen bra 
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värderingar” som en förskollärare menade och hur personalen rent praktiskt bör lära ut, som en 
annan respondent beskrev med att ”lära barnen att man inte slå någon kompis”. Exempel på mer 
praktiskt inriktade värderingsuppfattningar är ”att lära barnen dela med sig”, ”vänta på sin tur”, 
hur man är mot andra” och att ”man ska ta hand om varandra” att ”lära barnen vara rädda om sin 
kompis” samt att ”lära sig ta hänsyn och inte bara kräva” dessutom lära barnen ”ge och ta”. Att 
lära barnen "inte slå” är ett ofta återkommande argument för praktiskt inriktad demokratisk 
värdering. Gällande förskolans roll att ge goda grundvärderingar menar flera förskollärare att ” 
allas lika värde” och att ”prata med barnen om olikheter och likheter” eller att ”alla är inte lika” 
samt att ”visa respekt vid mötet med andra kulturer” är grundläggande ur jämställdhetssynpunkt 
och därmed en viktig komponent för förståelsen av demokratiska principer. Några förskollärare 
menar att demokratiska principer innefattar ”sunt förnuft” och ”etik och moral” samt ” vad som 
är rätt och fel” och att detta är förskolans roll att påvisa för barnen. Uppfattningen är också den 
att förskolans roll är vidare att vara trygg samt att hänsyn och empati bör vara ledmotiv för ett 
demokratiskt klimat och samhälle. 
Nästa underkategori om förskolans roll för demokratiska principer är att ge möjlighet till 

inflytande, här återfinns 25 av 74 uttalanden. Kategorin har samma innebörd här som tidigare, 
med den skillnaden att här tillkommer att barnen ska få och känna stöd i personalen med att 
förstå och agera demokratiskt. Förskollärarna refererar ofta till konfliktsituationer barnen 
emellan, där barnen med stöd från personalen lär sig konflikthantering och får se olika sätt på 
problemlösning. 
Ansvar är nästa underkategori med 14 uttalanden av 74 totalt. Här beskriver förskollärarna hur 
uppfattningar om barnets eget ansvar är kopplat till demokratiska principer. En respondent 
uttrycker vad flera anser på följande vis ”barnen måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar”. 
Att ” känna ansvar för sina skyldigheter” och att ”det blir konsekvenser av det jag gör” 
respondenten syftar till att lära sig plocka undan det barnet tagit fram och att det är främjande för 
demokratiskt tänkande. Vidare är centralt att personal med hänsyn till barnet låter dem ”få växa 
med ansvar” och att ”ge åldersadekvat ansvar” menar förskollärarna. Några respondenter är av 
den uppfattningen att demokratiskt agerande grundläggs genom att ”komma överens om ansvar” 
och att ”låta barnen ta ansvar för beslut” samt genom att ” visa ansvar för andra”. Att få ta eget 
ansvar är också ett verktyg för ökat inflytande ”kan man ta ansvar är man en medaktör och då är 
man delaktig”. Att vara mogen för att ta ansvar anses som att förstå innebörd och innehåll av 
verksamhet och då kan barnet också få mer inflytande. 
Den sista underkategorin är känsla av tillhörighet med 4 uttalanden. Den återkommer här, med 
samma innehåll som tidigare, men med fokus på själva barngruppen. Kopplingen till 
demokratiska principer och känsla av tillhörighet är den att barngruppen är ”ett samhälle i 
miniatyr” som en förskollärare påpekar. Ur den synvinkeln är det angeläget att grundlägga goda 
sociala beteenden i tidig ålder och här ses barngruppen som ett instrument för detta, en respondet 
beskriver det så här ”det handlar om socialiseringsprocesser i förskolan och i barngruppen” några 
förskollärare menar vidare att ”det gäller att få ihop barngruppen” och att barnen ska känna att 
”det här är vi”.  
 

Demokrati 
Övergripande kategori på andra plats är demokrati här finns 21 uttalanden om förskollärarnas 
resonemang kring demokrati begreppet kontra förskolans läroplan. En respondent uttryckte att 
läroplan ger riktlinjer för hur ”de nya samhällsmedborgarna ska fostras” det anses också att 
”samhället det är vi allihopa” och att demokratiska principer handlar om ”hur man lever i ett 
samhälle” som en förskollärare lät förstå. Vidare är många av den uppfattningen att ”förskolan 
lägger grunden för demokratiskt beteende” och att ”demokrati ska grundläggas som liten”. 
Någon uttryckte att ”demokrati är ett stort ord men det börjar i barnens vardag” och syftar detta 
till att barnens vardag finns i förskolan. En respondent anser också att ”demokrati är inte att alltid 
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få som man vill” utan att demokrati är att ”komma fram till en gemensam lösning”. En 
förskollärare menar att ” för att förstå demokrati måste man förstå innehållet i det man gör och 
kommunicera” och relaterar detta till att det är förskolans främsta uppdrag. Övervägande var 
respondenterna överens om att demokratiska principer ska som någon menade ”genomsyra 
förskolans vardag” och att ” vi måste vara medvetna om demokrati i arbetet vi gör” 
 
Delaktighet 
Den tredje övergripande kategorin är delaktighet med 16 uttalanden av 111 totalt. Här beskriver 
förskollärarna olika uppfattningar kring delaktighet. Någon menar att ”delaktighet är en 
värdering” andra att ”delaktighet är en rättighet” en tredje att ”delaktighet är rättigheter och 
skyldigheter” samt att ” delaktighet handlar om samspel”. En förskollärare anser att ”delaktighet 
är förskolans mål” och det menas vidare att ”personalen är verktyget att skapa delaktighet”. 
”Delaktighet fås via att pedagogerna är lyhörda och hjälper barnen” tolkas i analysen som att 
respondenterna har som åsikt att barnens delaktighet är de vuxnas ansvar. En förskollärare ansåg 
att ”föräldrar måste vara delaktiga”. 
 
2. Förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med att förankra 
delaktighet i verksamheten. 
Inledningsvis redovisas förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter det finns för att få ett 
barn att känna delaktighet. Vidare presenteras förskollärares uppfattningar hur de arbetar med 
barnens möjligheter till påverkan av beslut gällande förskolans vardag. Avslutningsvis redovisas 
förskollärares uppfattningar kring utvärdering och utformning av verksamheten relaterat till 
förskolans läroplan. 
 
Förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter det finns för att få barn att känna 
delaktighet.  
I denna kategorisering framträder tre övergripande uppfattningar. Gällande arbetssätt, 
förhållningssätt och föräldrakontakt, På abstraktionsnivån under preciseras ytterligare fler mer 
definierade uppfattningar i underkategorier. I kategorin arbetssätt och förhållningssätt beskrivs 
ytterligare definierade dimensioner av uppfattningar. 158 uttalanden identifierades.  
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Figur 14. Modell över resultaten av förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter det finns för att få barn att 
känna delaktighet. 
 
Arbetssätt 
I den övergripande kategorin arbetssätt finns 93 uttalanden, här beskriver förskollärarna 
arbetssättet med barngruppen och i personallaget. 
Den första underkategorin är barngruppen, med 64 uttalande av 93 totalt. 19 av dessa 64 
uttalanden bildar den första dimensionen av uppfattningar gällande arbetssättet i barngruppen och 
handlar om att dela upp barn gruppen i smågrupper, på så sätt “hinner personalen med barnen 
bättre” som en respondent uttrycker det. Små grupper är också en förutsättning för att ”lära känna 
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barnet” så att personalen kan ”möta barnet på dess nivå” som en annan respondent förklarar. En 
förskollärare beskriver ” i den lilla gruppen finns tiden och förutsättningarna för att kunna ta vara 
på deras intressen” en annan menar att ”små grupper är a och o för att hinna se alla barnens 
behov”. Förskollärarna beskriver att de små grupperna kompenserar för tidsbristen de upplever är 
ett hinder att göra alla barnen sedda och hörda, dessutom gör den lilla gruppen också det lättare 
att arbeta utifrån varje barns förutsättningar, behov och förslag. Nästa dimension är tillgänglighet 

till aktivitet och material, här återfinns 15 uttalanden. Att erbjuda barnen aktiviteter och material 
anser förskollärarna är en möjlighet för barnen att känna delaktighet. Några respondenter 
beskriver ”att barnen måste ju kunna nå grejerna”, att vidare presentera aktiviteter anser 
respondenterna att det görs via att ”vi hjälps åt” samt genom att ha s.k. ”dukvärdar” och 
”samlingsvärdar”. Att barnen ”får ta ansvar” genom olika slags värdskap och ansvarsområden 
anses som tillgänglighet till aktivitet. En förskollärare förklarade att ” den fria leken är en 
aktivitet som hela tiden måste få finnas”. 
Den tredje dimensionen är, med 13 uttalanden, kommunikation att ge ”språkförståelse” och att ge 
”tid för samtal” samt att ”vara i dialog med fröknarna” är citat som återkommer ofta i uttalandena 
från förskollärarna. Att arbeta med språk och kommunikation är viktiga komponenter för barns 
möjlighet till delaktighet. Kroppsspråk menar förskollärarna är ännu en möjlighet till delaktighet, 
genom att barnets kroppsspråk tolkas av personal och barn, på så sätt kan barnets intentioner 
förstås. Att ”alla ska få säga sitt” och att ” alla ska få prata” är enligt förskollärarna fler 
möjligheter till delaktighet. En respondent menar att ”ibland får man prata för dem” och att ”vara 
barnens språkrör” menar förskollärarna är en av personalens viktigaste roller.  
På fjärde plats bland dimensionerna återfinns att lära sig välja med tolv uttalanden. 
Förskollärarna beskriver att detta är en väg till delaktighet genom att som en respondent säger 
”låta barnen vara med och bestämma”. Att lära sig välja genom att träna på att ta beslut förklarar 
en av förskollärarna så här ” vi ger två eller tre alternativ, för små barn har svårt att välja” någon 
menar också att ” vi kan inte låta alla få välja och bestämma, det är dom (barnen) för många för” 
Genom att låta barnen vara med i beslutfattande och ge möjlighet till att få påverka så upplever 
förskollärarna att möjligheten för delaktighet ökas. Några förskollärare berättar om att de har 
något de kallar för ”barnens valdag” Då får barnen bestämma vad förskolan ska göra, en 
förskollärare tillägger att ”bara inom vissa ramar, en del är för små” och pekar på barnens ålder 
som hinder för delaktighet.  Barnen får också ha ”önskesånger” vid samling som ett led i att 
känna sig delaktiga. 
Den sista dimensionen, med tio uttalanden, är att ge sammanhang med detta menar alla 
respondenterna ”att ge barnen förståelse och sammanhang” att ”inte fragmentera varken dag eller 
aktiviteter” yttrar en respondent. En förskollärare refererar till KASAM och menar att ”man 
måste förstå och ha sammanhang i sin dag för att kunna känna sig delaktig”. Fasta platser vid 
måltider är ett annat förslag på sammanhang. 
Den andra underkategorin är personallaget, förskollärarna beskriver först och främst 
personallagets engagemang och teamwork, med detta menas hur arbetslaget arbetar ihop, med 
andra ord personalens lagarbete. I denna kategori finns 29 uttalanden som behandlar arbetssättet i 
personallaget.  Engagemang och teamwork är denna underkategoris ytterligare dimensioner på 
hur personallaget ska fungera enligt respondenterna.  
Den första dimensionen, med 18 uttalanden, är personalens engagemang. Fem av dessa 
uttalanden handlar om att förskollärarna anser att det är personalens ansvar att skapa delaktighet 
för barnen. En respondent uttryckte ”jag är verktyget för barnens delaktighet” en förklarade det 
på följande sätt ”personalen skapar delaktigheten för barnen”. Dessutom anser förskollärarna att 
” man ska göra sig intressant och locka med sig barnen” samt att ”vara engagerad”. Någon av 
respondenterna menade ”Vi måste gilla vårt jobb och jobba med andra som gillar sitt jobb”. På 
detta vis anser förskollärarna att barnens möjligheter till delaktighet främjas. 
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Den andra dimensionen, med elva uttalanden, om personallagets arbetssätt behandlar teamwork. 
En förskollärare anser att ”personallaget inte ska motarbeta varandra” att ”arbetslaget ska vara 
förankrat” en annan respondent menade att ”vi måste våga bryta arbetsmönster” samt att ” vi 
måste titta på hur vi arbetar i vardagen” anser en respondent. Att få ”vara drivande” och att ” 
personal ska kunna utvecklas” anses också vara faktorer som ökar delaktigheten hos barnen. 
 
Förhållningssätt 
Den andra övergripande kategorin är förhållningssätt, i denna kategori, med 61 uttalanden av 
totalt 158, beskriver förskollärarna hur deras personliga förhållningssätt påverkar möjligheterna 
för barnens delaktighet. Fem st. huvudsakliga underkategorier av uppfattningar utkristalliserade 
sig. 
Den första undergruppen, med 20 uppfattningar av 61 totalt, handlar om hur viktigt det är att vara 
tolkande. Att tolka barnens intentioner och sedan agera utifrån det är gynnande ur barns 
delaktighets synpunkt. Genom att som flera respondenter uttrycker, ”Fånga upp idéer”, ”känna 
in”, ” vaken för vad som händer i barngruppen” samt ”vara lyhörd” och ”läsa av”. En 
förskollärare berättar hur det går till ”genom att tolka vad som ligger bakom det dom gör så blir 
dom mer delaktiga”. 
Nästa underkategori tar upp trygghet, här finns 14 uttalanden av totalt 61. En respondent menar 
att ”jag som personal måste vara trygg” någon annan anser att ” om jag är tydlig blir barnen 
trygga”. Att visa att man ”finns för barnen” och att ” jag pratar för dom, när dom inte kan” 
berättar en förskollärare ”är tryggt”. 
Tredje underkategori är att vara tillåtande, 11 av 61 uttalanden återfinns här. Att vara tillåtande 
är att ”vi ska inte komma med pekpinnar hela tiden och bromsa dom” berättar en förskollärare. 
Vidare beskriver en respondent att ” vi ska vara tillåtande och tro på deras förmågor”. 
Respondenterna förklarar att genom ett tillåtande förhållningssätt så ”uppmuntrar man dom” och 
att ”vara påverkbar fast jag bestämt något redan och barnen tycker något annat ska jag som 
personal tillåta det”. 
På fjärde plats finns en kategori som handlar om att personalen ska vara observant, 9 av 61 
uttalanden tar upp detta. Att vara observant anser förskollärarna innebär att personalen ska se 
barnen. En respondent menar att ”göra dom sedda” och ”observera dom” som ytterligare en 
respondent uttrycker sig. En menar också att ” man måste uppmärksamma dom” vidare anser en 
tredje ” att vi måste se dom” 
Den sista underkategorin, med 7 uttalanden, beskriver att vi ska vara goda förebilder. Någon 
berättar att ”via mitt förhållningssätt är jag en god förebild” att vara en god förebild gör man 
också genom att ”bjuder jag på mig själv och får med dom så är jag en god förebild” förklarar en 
förskollärare. De flesta respondenter säger att ” förhållningssättet är det viktigaste i jobbet”. Och 
menar med det att personalens inställning och förhållningssätt är viktiga främjande faktorer för 
barnens möjlighet till delaktighet. 
 
Föräldrar 
Den sista övergripande kategorin, med 4 uttalanden, handlar om föräldrar. En förskollärare 
menar att ett ”nät mellan hem och förskola är viktigt” och att ”föräldrar måste vara delaktiga”.  
Några respondenter uttrycker att föräldrar inte alltid har samma mål som förskolan, detta 
beskrivs på följande vis ”förskolan måste stötta föräldrar i gränssättning” och att ”vi måste stötta 
dom barn vars föräldrar vill att det ska ligga något pyssel varje dag på hyllan”. Förskollärarna 
menar att deras förhållningssätt och arbetssätt i barngruppen och i personallaget samt med 
föräldrar är faktorer som gynnar barns möjlighet till ökad delaktighet.  
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Förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med barnens möjligheter till påverkan av 
beslut gällande förskolans vardag 
I denna kategorisering framträder tre övergripande uppfattningar. På abstraktionsnivån under 
preciseras ytterligare fler mer definierade uppfattningar i underkategorier. Förskollärarna 
beskriver personalens möjligheter att ge delaktighet, de talar om professionalism vad det gäller 
personallagets arbetssätt, barnsyn och förhållningssätt vidare beskriver de barnens möjligheter till 
utförande av aktiviteter. 85 uttalanden identifierades.  
Vid innehållsanalysen framkom det att när förskollärare talar om barns inflytande och påverkan 
av beslut i förskolans vardag finns det en skillnad mellan begreppen för lärare i förskolan. 
Påverkan står för en mer tydlig och påtaglig form av inverkan som barn utövar, så som verbal 
kommunikation och att barn protesterar. Inflytande relateras till tolkande av barns intentioner och 
att barns egna behov och intressen ska styra verksamheten.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Modell över resultaten förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med barnens möjligheter till 
påverkan av beslut gällande förskolans vardag. 
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Ge möjlighet till inflytande 

Den första övergripande kategorin är, med 47 uttalanden av totalt 85, ge möjlighet till inflytande. 
Här skildrar förskollärarna sina uppfattningar i fem dimensioner av hur förskolan kan ge 
möjlighet till inflytande.  
Den första underkategorin med 16 uttalanden av 47 är att lära sig välja. Här återkommer denna 
kategori. Den har samma innebörd här som tidigare, men här beskriver fem utsagor att vi arbetar 
rent konkret med att ”lära barnen välja” en respondent menar att de arbetar med att ”ge möjlighet 
till att välja”. Förskollärarna menar att genom att kunna välja ökar barnens möjligheter till 
inflytande. Respondenterna ger dessutom konkreta förslag på hur de arbetar med att öka 
möjligheterna till inflytande ”vi gör enkätundersökningar och intervjuar barnen” någon berättar 
att ”vi har leksaksdag” en annan att ”vi har filmdag” där barnen får ta med sig film hemifrån. En 
förskollärare berättar om hur deras barn har lådor de tar med sig hem under en tid, barnet fyller 
den med sådant som barnet sedan vill delge och berätta för förskolan om. Förskolläraren menar 
att barnet får välja själv vad som ska ner i lådan och därmed också bestämmer vad som det ska 
pratas om i samlingen. Här kopplas återigen delaktighet ihop med att bestämma och välja. 
Dessutom kopplar respondenterna ihop inflytande och delaktighet. En förskollärare anser att ” 
det är i den fria leken barnen kan få bestämma helt själva”, att då ge tid till fri lek anses som en 
möjlighet till inflytande. Underkategorin på andra plats, med nio uttalanden av 47, handlar om att 
personalen tolkar intentioner.  Denna kategori finns i frågeställning ett och två, där innebörden 
av att tolka intentioner redan har redovisats. Respondenterna återkommer till detta att tolka 
intentioner som en möjlighet till ökad delaktighet och främjande för barnens inflytande. 
På tredje plats med åtta uttalanden av 47 så skildras förskollärarnas uppfattning om att ge 

sammanhang för hur de arbetar med barnens möjligheter till att påverka beslut i förskolan. Denna 
kategori känns igen sedan tidigare och har samma innebörd och betydelse här som i 
frågeställning två. En respondent uttrycker att ”ge barnen hållpunkter för dagen” och menar att 
det är viktigt att barnen vet när det dags att äta och gå hem osv. Att förstå vad som ska hända och 
varför anses av förskollärarna som gynnande för barnens inflytande, för att kunna påverka måste 
barnen ha ett sammanhang och förståelse så att ”de också kan planera sin dag” som en 
respondent tyckte. Någon menade att ”ge förklaringar och sammanhang och inte hela tiden 
avbryta dom” är hur de arbetar med att öka barnens möjligheter till att påverkan. 
Nästa kategori med sju uttalanden är kommunikation som sätt att arbeta med barnens inflytande. 
Detta med kommunikation har tidigare beskrivits i frågeställning ett och två. Genom att ”lära 
barnen tala inför andra” så kan barnen i samlingen påverka berättar en respondent.   Att 
personalen ”använder det barnen säger” som underlag för planering av verksamhet anses av 
några förskollärare som inflytande från barnens sida. Många menar att ”vi frågar barnen” och att 
” vi pratar med barnen om saker” är vidare sätt att låta barnen komma till tals och låta dem styra. 
Nästa kategori hanterar förskollärarnas uppfattningar gällande att dela in barnen i små grupper. 
Sju uttalanden hittades och kategoriserades. Detta har återigen behandlats tidigare i frågeställning 
två och ses som ett viktigt verktyg för barnens möjlighet till inflytande inte minst för att detta 
arbetssätt också ger tid att se och höra alla barn menar förskollärarna. 
 
Professionalism 
Den andra övergripande kategorin är professionalism, med 22 uttalanden av 85 totalt. Här 
beskriver förskollärarna hur deras arbetssätt och förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till 
inflytande och delaktighet. Vidare beskriver förskollärarna sin uppfattning gällande personalens 
barnsyn. 
Den första underkategorin är förhållningssätt med 7 uttalanden av 22. Förskollärarna beskriver 
att ”vi måste ha en gemensam värdegrund” och att personallaget måste diskutera pedagogiska 
frågor och förhållningssätt oftare. Att förhållningssättet i personallaget ska innebära ”ett gott 
bemötande gentemot varandra”. Förskollärarna uttrycker att förhållningssättet i personallaget är 
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centralt för hur de förankrar barns delaktighet i verksamheten. En respondent anser ”att vi 
samarbetar” ytterligare menar en förskollärare att ”bort med jantelagen i personallaget”, ”att vi är 
öppna mot varandra” är ännu en uppfattning som gynnar barns delaktighet.  
Nästa underkategori är barnsyn, med 6 uttalanden av totalt 22. Här beskriver förskollärarna att de 
vuxnas barnsyn är en komponent som ska tas i beaktning gällande barnens förmåga till påverkan 
och inflytande. En respondent anser att personalen ”måste se att alla barn är kompetenta nog att 
veta vad som är bra för dom” en annan menar att ” de vuxna inte ska trycka ner barnen” och 
syftar till att personalen ska lyfta förmågor och inte ta ifrån barnen dem, ”för barnen vet vad dom 
vill, vi ska inte alltid tala om det för dom” som respondenten uttryckte sig. Många svarade att 
”vår barnsyn” är det som ökar barnens möjligheter till att påverka beslut i förskolans vardag. 
Nästa underkategori är arbetssätt: med 6 uttalanden av 22. Här ligger att ”inte bli hemma blinda” 
i fokus. Respondenterna menar att personallaget måste ”bryta arbetsmönster”, ”bryta gamla 
system” samt att ”titta på arbetssättet” som hur de arbetar med barnens möjlighet till att påverka. 
 
Utförande av aktivitet 
Den tredje överliggande kategorin är utförande av aktivitet, här finns 16 uttalanden av totalt 85. 
Förskollärarna beskriver här att personalen ska tillåta aktivitet och tillgänglighet till aktivitet i två 
underliggande kategorier. 
Nästa underliggande kategori är tillgänglighet till material och aktivitet, med tio uttalanden av 
16. Denna kategori hittas också i frågeställning ett och två, här har kategorin samma innebörd 
som ovan men här ligger tyngdvikten vid att som en respondent tycker att ”ge verktyg så dom 
kan själva” och att ”jobba på barnens självständighet”. Att vara självständig tolkas som att då kan 
barnet ”ta tag i saker och sätta igång lekar själv” och anses vara ett sätt för hur förskollärare 
arbetar med att förankra barns delaktighet. 
Underliggande kategori tillåta aktivitet har 6 uttalanden av 16 totalt. Detta innebär enligt 
förskollärarna att ”inte jämt säga nej” när barnen tar initiativ till aktivitet. Att ”låta barnen göra 
saker” menar någon och att ”låta barnen prova och upptäcka” samt att ”vi ska tillåta” är utsagor 
som respondenterna menar är viktigt ur barnens påverkanssynpunkt. 
 
Förskollärares uppfattningar kring utvärdering och utformning av verksamheten relaterat 
till förskolans läroplan 
I denna kategorisering framträder två övergripande uppfattningar. Förskollärarna beskriver 
uppfattningar om utvärdering i förskolan och utformning av verksamheten. På abstraktionsnivån 
under den övergripande kategorin utvärdering beskrivs fyra ytterligare definierade uppfattningar i 
underkategorier. Under två av dess underkategorier beskrivs ytterligare tre dimensioner av 
uppfattningar kring utvärdering. 76 uttalanden identifierades.  
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Figur 16. Modell över resultaten förskollärares uppfattningar om utvärdering och utformning av 
verksamheten relaterat till förskolans läroplan. 
 
Utvärdering 
Den första övergripande kategorin är utvärdering, med 62 uttalanden. Förskollärarna beskriver 
utvärdering i förskolan så som utvärderingsmetoder, utvärdering som pågående process, 
utvärdering i arbetslaget och uppfattningen brist på utvärderingsmetoder. Dessa fyra är denna 
kategoriserings underkategorier. 
Den första underkategorin, med 26 uttalanden av totalt 62, är utvärderingsmetoder: här beskriver 
förskollärarna hur utvärdering i förskolan går till i två dimensioner. 
Den första dimensionen är utvärderingsinstrument med 16 uttalanden av 23. Förskollärarna 
berättar om de instrument de använder sig av vid utvärdering.  Sex menar att portfolio är ett sätt 
att utvärdera tillsammans med barnen. Tre respondenter hänvisar till barn intervjuer, tre till 
utvecklingssamtal, två till utvärderings dagar och en till förskolans kvalitetsredovisning som 
utvärderingsinstrument samt en refererar till barnenkäter. 
Den andra dimensionen av utvärderingsmetoder, med 10 uttalanden, är verbal utvärdering 
uppfattningen här är att ”vi pratar om det vi gjorde” och att ”vi frågar barnen före och efter” samt 
att ”vi pratar och lyssnar på barnen vad dom tyckte”. Förskollärarna anser att en 
utvärderingsmetod är att direkt fråga barnen om vad de tyckte, var det rolig som gjordes? 
Utvärdering i arbetslaget är nästa dimension av uppfattningar, med 13 uttalanden av 62 totalt. 
Uppfattningarna här behandlar utvärdering som ett viktigt inslag i personalens arbete. En 
respondet sätter ord på det de flesta anser genom att säga ” att utvärdering i arbetslaget är 
utvecklande”. Någon förklarar att de ”utvärderar terminsvis” och att ”arbetslaget borde utvärdera 
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oftare” och menar vidare att ”det finns för lite tid till utvärdering i arbetslaget”. Denna tidsbrist 
tar sju av respondenterna upp som ett hinder för utvärdering och anser dessutom att det inte 
gynnar verksamheten och barnen. Denna tidsbrist bildar en egen dimension på nivån under 
kategorin arbetslaget. 
Utvärdering som pågående process är nästa underkategori, med 13 uttalanden av totala 62. Här 
menar förskollärarna att utvärdering av arbetet pågår hela tiden ”jag reflekterar över arbetet hela 
tiden” menar en respondent. ”Vi anpassar oss efter situationen hela tiden” och syftar till att om 
personal märker att exempelvis samlingen inte fungerar och blev som det var tänkt, då anpassar 
personal sig efter situationen och ändrar inriktning på samlingen.  Att ”personal lär av sina 
misstag” som en respondent förklarade, anses också som en pågående utvärderings process, 
genom att personal inte genomför något som barnen inte uppskattar en gång till. Barnens snabba 
”feedback” är ytterligare ett exempel på detta, en förskollärare förklarade att ”ser vi glädje hos 
barnen fortsätter vi med det vi gör”. 
Den sista underkategorin är brist på utvärderingsmetod, med tio uttalanden av 62. 
Här beskriver förskollärarna att de anser att det är svårt med utvärdering både med barnen och i 
arbetslaget, och att de inte riktigt har metoderna för detta. En respondent menar att ”utvärdera 
med barnen är vi sämre på, vi hittar inga bra verktyg”. Fem av utsagorna påtalar detta med brist 
på metod. Några förskollärare anser vidare att ”vi är dåliga på att utvärdera” andra menar att ”det 
är svårt att utvärdera på småbarns avdelning” och att ”utvärdera med barnen har vi inte tid med”. 
En respondent uttryckte att ”utvärdering har vi inte kommit igång med”. 
 
Utformning av verksamhet 
Det sista övergripande kategorin är utformning av verksamhet, 14 uttalanden identifierades av 
totala 76 uttalanden. Här beskriver förskollärarna hur barnens intressen och behov driver 
verksamheten framåt, tio respondenter tar upp den aspekten. Det anses också att ”miljön får inte 
vara statisk” utan miljön ska också följa barnens behov. Genom att ”tolka barns behov” och att 
”vara lyhörd för barnens intressen” så utformar barnen både verksamhet och miljön kring dem 
menar flera respondenter.  
 
3. Hur förskollärare vill och kan arbeta med att förankra barns delaktighet i 
verksamheten. 
Redovisningen inleds med förskollärares upplevelse av hur barnens möjligheter ser ut till 
påverkan av beslut i den dagliga verksamheten. Slutligen beskrivs förskollärares upplevelse av 
om delaktighet är ett prioriterat område på deras förskola. 
 
Förskollärares upplevelse av barnens möjligheter till påverkan av beslut i den dagliga 
verksamheten 
I denna kategorisering framträder tre övergripande uppfattningar. På abstraktionsnivån under 
preciseras ytterligare fler mer definierade uppfattningar i underkategorier. Förskollärarna 
beskriver hur barnen utnyttjar möjligheterna till inflytande i den dagliga verksamheten, de 
beskriver vidare professionalism gällande personallagets arbetssätt, och förhållningssätt vidare 
beskriver förskollärarna barnens möjligheter till utförande av aktiviteter. 70 uttalanden 
identifierades och kategoriserades.  
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Figur 17. Modell över resultaten av förskollärares upplevelse av barnens möjligheter till påverkan av beslut i den 
dagliga verksamheten. 
 
Utnyttjar möjligheterna till inflytande 
Den första övergripande kategorin är att barnen utnyttjar möjligheterna till inflytande, här finns 
45 uttalanden av 70 totalt. Hur barnen utnyttjar möjligheterna, enligt förskollärarnas 
uppfattningar, beskrivs i fyra underkategorier. 
Den första underkategorin med 17 av totalt 45 uttalanden är kommunikation. Det är en 
återkommande kategorisering från frågeställning ett och två den har samma innehåll och samma 
betydelse här. Med den skillnaden, att en kategori med fyra uttalanden tillkommer. Denna 
dimension av uppfattningar tar upp de regler och rättesnören som förskollärarna menar behövs 
för hur rättvis kommunikation bör gå till. ”alla måste lära sig vänta på sin tur” och ”en i taget” 
samt att ”se till att alla kommer till tals”. Förskollärarna anser att det är personalens uppgift att t 
ex i samling se till att detta upprätthålls. 
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Den första dimensionen med 13 uttalanden är verbal kommunikation och känns igen från 
frågeställning ett. I denna dimension beskriver respondenterna hur barn verbalt utnyttjar 
möjligheterna till inflytande genom att de ”säger vad dom vill” att ”dom pratar i samlingen”. 
Vidare utnyttjar barnen sin möjlighet till inflytande genom att de ”frågar” enligt respondenterna.  
Nästa underkategori med 12 uttalanden av 45 är intentioner tolkas och har beskrivits tidigare. 
Underkategorin på tredje plats är få påverka med nio uttalanden. En respondent menar att 
”genom egna förslag påverkar barnen”. Förskollärarna uttrycker också att ”få välja, ”få påverka” 
och att ”vi bestämmer tillsammans” är olika möjligheter att barnen kan få påverka. En 
förskollärare anser vidare att ”barn kan inte vara delaktiga i allt och påverka” och relaterar detta 
till att ”men barnen bestämmer i leken”. 
Den sista underkategorin är att protestera med sju uttalanden av totalt 45. Respondenterna 
uttrycker att genom att barnen protesterar när de inte vill delta eller inte uppskattar en aktivitet 
utnyttjar de sina möjligheter till inflytande. Någon uttryckte detta på följande vis ”genom att 
respektera ett barns nej” resterande sex förskollärare förklarade ”genom att protestera”. Detta är 
enligt förskollärarna barns möjligheter till påverkan av beslut i den dagliga verksamheten. 
 
Professionalism 
Den andra övergripande kategorin är professionalism med 19 uttalanden av totalt 70. 
Underkategorierna är två och är beskrivningar av uppfattningar om förhållningssätt och 
arbetssätt. 
Den första underkategorin är arbetssätt: med 11 uttalanden. Dimensionerna av uppfattningar 
gällande arbetssätt är tre. Förskollärarna beskriver uppfattningar som tar upp ge trygghet, med 
fyra uttalanden, som förskolan ska ge samt skapa vidare beskrivs hindrande faktorer i form av 
förskolans struktur och informella strukturer. Fem uttalanden identifierades. Förskollärarna 
upplever att förskolans rutiner och de stora barngrupperna inte främjar barnens påverkans 
möjligheter. ”rutinerna stör och tar tid” är vanliga uttalanden, Med detta menar förskollärarna att 
förskolans struktur styr. Informella strukturer är för respondenterna att ”gamla arbetsmönster 
råder” och att dessa är svåra att bryta. En förskollärare anser att ” vi måste bryta loss oss från 
gamla strukturer och invanda arbetssätt och vi behöver inte jobba som vi gjort i hundra år”. 
Respondenterna menar dessutom att ”vi inte alltid måste ha ett färdigt koncept” vid t ex tema 
arbete och uttrycker att ”bara för att vi alltid har plockat in lönnlöv på hösten betyder inte det att 
vi måste göra det i år igen”. Det anses att dessa informella strukturer är hinder för ett 
utvecklingsarbete av barnens påverkans och delaktighets möjligheter. Som tredje dimension 
återkommer att arbeta i smågrupper, med två uttalanden, återigen ses detta att dela in barnen i 
mindre grupper som en stor möjlighet för barnen att påverka och finns beskriven i frågeställning 
två. En förskollärare som har detta som arbetssätt fullt ut, där personalen arbetar med barnen i 
mindre grupper hela dagen, varje dag inte bara i åldersindelade barngrupper vid en förmiddag i 
veckan, kan inte som respondenten själv uttrycker det ”förstå att inte fler förskolor gör som vi, 
dom verkar tro att det är jobbigt” och syftar till att informella arbetssätt har bildat norm för hur 
barngruppen ska delas in, därmed också hur personalen tänker. Samma respondent säger vidare 
att ”När vi berättar om vårt arbetssätt så märker vi att annan personal inte ens tänkt på att göra 
som vi. Oftast ser dom bara hinder med det och tror att dom inte träffar varandra något under 
dagen eller hur ska vi få rast”. 
 
Utförande av aktivitet 
Den tredje övergripande kategorin är utförande av aktivitet med sex uttalanden av 70. Här 
återkommer denna kategori som tidigare beskrivits i frågeställning ett och två.  
Underkategoriseringen i denna fråga är två kategorier tillgänglighet till material och aktiviteter 

och att ge sammanhang dessa har tidigare framkommit som kategorier i frågeställning två. Detta 
anses av förskollärare som barns möjlighet till påverkan av beslut i den dagliga verksamheten. 
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Förskollärares upplevelse om delaktighet är ett prioriterat område inom förskolan 
I denna kategorisering framträder två övergripande uppfattningar. På abstraktionsnivån under 
preciseras ytterligare fler mer definierade förklaringar i underkategorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Modell över resultaten av förskollärares upplevelse om delaktighet är ett prioriterat område inom 
förskolan. 
 
Förskollärarna beskriver ”Ja, för att…” och så följer en förklaring. Åtta av dessa utsagor 
förklarar att begreppet delaktighet inte används utan att respondenterna nyttjar andra begrepp 
som inflytande, påverka, ansvar, empati och samspel och sätter därmed likhetstecken mellan 
dessa begrepp och begreppet delaktighet. Resterande tio utsagor beskriver att ” ja, vi låter barnen 
ha synpunkter” och att ”på olika nivåer är barnen delaktiga” och relaterar till att barnen är 
delaktiga i vardagen men inte när det kommer till att ändra en av personalen redan planerad 
aktivitet eller förskolans rutiner och informella strukturer. Förskollärarna uttrycker att det är när 
dessa informella strukturer råder som barnen hindras från att få ökad delaktighet och att det är här 
som respondenterna anser att barnens största möjlighet till delaktighet finns, genom att ”bryta 
gamla invanda arbetsmönster och strukturer”. Vidare beskriver några förskollärare att ” vi 
utvecklar det”, ”vi försöker” och ” vi börjar jobba med det”. 18 uttalanden av totalt 20 återfinns 
här. 
Två förskollärare svarar ”Nej, för att…” förklaringen är att ”vi pratar mest om att hinna med 
barnen” som en respondent förklarar. Denna respondent menar vidare att det är organisatoriska 
faktorer, så som för stora barn grupper och informella strukturer som styr barnens delaktighet i 
förskolan. Den andra respondenten svarar ”nej, inte mycket” och menar att delaktighet inte är ett 
prioriterat område på deras förskola. 
 
4. Förskollärares uppfattningar om avgörande förutsättningar för barns 
delaktighet i förskolan  
Redovisningen inleds med en kategorisering av förskollärares uppfattningar kring avgörande 
förutsättningar för att kunna främja barns delaktighet i förskolan. Slutligen presenteras 
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förskollärares upplevelser av om barn är delaktiga i förskolans beslut eller vad som ska ske i 
verksamheten.   
 
Förskollärares uppfattningar kring avgörande förutsättningar för att främja barns 
delaktighet i förskolan. 
I denna kategorisering framträder två övergripande uppfattningar. Förskollärarna beskriver vilka 
organisatoriska faktorer som är avgörande för att främja eller hindra barns delaktighet, de 
beskriver vidare professionalism gällande personallagets arbetssätt, förhållningssätt och i 
kontakten med föräldrar. 146 uttalanden identifierades totalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Modell över resultaten av förskollärares uppfattningar kring avgörande förutsättningar för att främja barns 
delaktighet i förskolan. 
 
Professionalism 
Den första övergripande kategorin är professionalism, här finns 106 uttalanden av 146 totalt. 
Denna kategori upprepar sig här från frågeställning två och tre, dess underkategorier känns också 
igen sedan tidigare men dimensionerna men några av är nya. 
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Den första underkategorin är förhållningssätt med 47 uttalanden av totalt 106. Dimensionerna av 
uppfattningar är tre och tar upp förutsättningar för barnens delaktighet i förskolan. 
Den första dimensionen är förhållningssättet rörande yrkesrollen med 20 uttalande av 47. 
Yrkesstolthet är något respondenterna anser är en viktig beståndsdel att ”tycka om sitt jobb” och 
vara ”säker i yrkesrollen”. Att förhålla sig tillåtande gentemot barnen är ytterligare en 
förutsättning att ”inte bromsa dom” och att ”jobba med barnen inte mot dom” förklarar en 
förskollärare. Förhållningssättet till förskolans värdegrund ska vara förankrad och förstådd menar 
en stor del av respondenterna. Att vara trygg och engagerad i barnen och sitt arbete framkommer 
vid analysen som vidare förutsättningar för främjande av barnens delaktighet, ”jag ska vara 
utvecklande och inspirerande och gilla det jag gör då blir barnen trygga” som en förskollärare 
berättade. 
Nästa dimension med 15 uttalanden av totalt 47 är självinsikt här beskriver respondenterna 
förhållningssättet gentemot den egna personen, som en förskollärare uttrycker det ”jag ska vara 
medveten om mig själv” en annan säger ”man ska inte sätta sina egna hinder i vägen för barnens 
möjligheter” att ” mitt mål är inte högre än barnens” och syftar till att om ett barn inte vill rita 
månadens gubbe utan en bil, låt barnet rita månadens bil istället, då uppfylls barnets mål. Detta är 
ett sätt ”att inte leta hinder utan att se möjligheter” som några menar är en avgörande 
förutsättning. Att “utvecklas som person” och ”förändra mig själv som person” framkom vid 
analysen som sätt att inse att ” det livslånga lärandet även gäller mig som personal” beskriver en 
förskollärare. 
Den tredje dimensionen av uppfattningar angående avgörande förutsättningar är 
yrkesmedvetenhet om delaktighet. 12 uttalanden av totalt 47 återfinns i datan om detta. I denna 
kategori anser förskollärarna att förhållningssättet till barnens delaktighet är att ansvaret för 
delaktigheten ligger hos personalen. På ett eller annat sätt beskriver förskollärarna att 
”pedagogen ansvarar för delaktighet” eller ”det är pedagogens roll att få alla delaktiga”, ”det är 
personalen som ger förutsättningarna för barnens delaktighet samt ” att vuxna har makt att göra 
barn delaktiga”. 
 
Nästa underkategori är arbetssätt, med 32 uttalanden av totalt 106. Dess dimensioner av 
uppfattningar tar upp hindrande faktorer med 20 uttalanden och främjande faktorer med 12 
uttalanden. 
I dimensionen hindrande faktorer beskriver förskollärarna hur de uppfattar att rutiner styr, stör, 
avbryter och tar tid, att gamla arbetsmönster styr, hemmablindhet, att det är för lite tid till 
planering, fortbildning och dokumentation samt att strukturella faktorer gör att personalen inte 
hinner se barnen. Vidare beskriver respondenterna hur den redan planerade verksamheten är ett 
hinder för barns delaktighet en förskollärare menar att ” vi har inte tid, vi prioriterar annat som 
det veckoplaneringen säger”. Dessutom beskrivs också hindren ur ett verksamhetsperspektiv, 
dessa uttalanden berör förskolans rutiner (utevistelse, måltider, vila). Förskollärarna menar att 
”rutinerna tar tid” och att ”det är så många tider att hålla”. Respondenterna upplever att rutinerna 
gör att barnen måste avbrytas ofta och att rutinerna tar tid, den tiden är styrd ”vi måste ju äta” 
som en uttryckte det. De menar att mindre styrd tid (rutiner) gör att barnen får mer fri tid att 
själva bestämma över. 
I dimensionen främjande faktorer beskriver förskollärarna förutsättningar som gynnar barnens 
delaktighet att ”arbeta med barnen i smågrupper”, ”planera i detalj och för barnens delaktighet” 
att ”våga tänka om” och att ”titta på hur vi arbetar och ändra arbetssätt” samt att ”ändra 
pedagogik” anses som förutsättningar för att öka barns delaktighet. Vidare menar respondenterna 
att ”få ihop barngruppen” och att ”arbeta utifrån barnens förutsättningar” samt att ”arbeta över 
avdelningsgränserna” verkar gynnande ur delaktighetssynpunkt. Dessutom återkommer här som 
förutsättning för delaktighet i förskolan att personalen tolkar intentioner väl.  
 



 

 45 
 
 

Den tredje underkategorin av uppfattningar handlar om personallaget med 20 uttalanden av 106 
totalt.  Här beskriver förskollärarna personallagets teamwork och barnsyn som avgörande för 
delaktigheten i förskolan. Dessa kategorier känns igen från frågeställning två. 
I underkategorin teamwork, finns 16 uttalanden av 20. Uppfattningarna handlar om att ”personal 
laget ska fungera och arbeta bra ihop” att vara ”ett sammansvetsat personallag” anses som gott 
teamwork. Genom att få ”arbeta ihop sig”, ”fungera och stötta varandra” samt att ”personallaget 
ska arbeta mot att alla ska få samma kunskapssyn” och att ”vara ense i laget” uppfattas som ett 
gott lagarbete. 
Nästa underkategori med fyra uttalanden behandlar uppfattningar om personallagets barnsyn att 
”se det kompetenta barnet och inte barnet med brister” menar dessa förskollärare är avgörande 
förutsättningar för barnens delaktighet. 
Den sista övergripande kategorin är föräldrar med sju uttalanden av totalt 106. Här beskriver 
förskollärarna föräldrarnas roll som förutsättning för delaktighet. En respondent menar att ”vi ska 
inte leta brister hos föräldrar” och anser vidare att personal inom förskolan tenderar att göra det. 
Några andra förskollärare uppfattar att föräldrar inte riktigt har intresset och tid ”för att intressera 
sig för sina barns vardag” och att förskolan ”måste fostra föräldrar till insikt” för som en 
respondent tycker ”föräldrar låter det bli kaos, vi måsta visa dom hur”. Ytterligare uppfattar 
förskollärare att ”föräldrar pytsar över på oss personal” samt att ”föräldrar förstår inte hur jobbigt 
deras barns vardag är” vidare utrycker en förskollärare att ”våra föräldrar vill inte ens gå på 
föräldramötena”. Ett par stycken respondenter förklarar att föräldrakontakten är en viktig 
förutsättning för barnens delaktighet i den dagliga verksamheten.  
 
Organisatoriska faktorer 
Nästa övergripande kategori är organisatoriska faktorer, här finns 40 uttalanden av 146 totalt. På 
nästa abstraktionsnivå finns två underkategorier. 
I den första underkategorin hindrande faktorer, med 28 uttalanden av totalt 40, beskriver 
förskollärarna hur de uppfattar ledning, personaltäthet, att det inom förskolan finns två 
yrkeskategorier, barngruppens storlek samt resursbrist. Uttalanden som ”ledningen är för inriktad 
mot skolan” och ”ledningen vet inte vad förskolan gör” tolkas i analysen som att personalen inte 
upplever tillräckligt med stöd från sina chefer/rektorer. Resursbrist menar några respondenter 
visar sig vid sjukskrivningar ”vi får inte vikarier vid sjukskrivningar, kanske kan vi få en vikarie 
när någon är borta länge” någon menar att ”alla sjukskrivningar” och att ”det är för mycket 
vikarier” är ett stort hinder för barnens delaktighet. Bristen på resurser visar sig vidare vid 
personaltätheten anser 5st. respondenter, de uttrycker alla att ”det är för få personal”. Sex 
förskollärare menar att barngrupperna är för stora, dessutom anser ett stort antal av 
respondenterna att det är ett hinder att det finns två yrkeskategorier i förskolan ”alla som jobbar i 
förskolan ska ha samma utbildning så att vi har samma värdegrund” som någon uttryckte det. Det 
anses också att tiden för planering och dokumentation är för lite, en förskollärare menar ” titta på 
skolan dom planerar hela eftermiddagarna utan barn inte vi, vi ska planera och fortbilda oss efter 
jobbet”. 
I den andra underkategorin, med 12 av totalt 40 uttalanden, beskriver förskollärarna främjande 

faktorer. Några återkommande uppfattningar är ”att kommunen ska ge goda förutsättningar” som 
en respondent uttryckte det och en respondent menar att ”ledningen borde prioritera de yngre 
åldrarna mer”. Dessa uppfattningar anses som gynnande förutsättningar för delaktighet. Vidare så 
menar någon att ”högre status på vårt yrke” är ytterligare en främjande faktor. Dessutom så anser 
förskollärarna att ”bra lokaler” och ”vikarier vid långtidssjukskrivningar” är avgörande 
organisatoriska faktorer som främjar barnens förutsättningar för ökad delaktighet i den dagliga 
verksamheten i förskolan. 
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Förskollärares upplevelser om barn är delaktiga i förskolans beslut eller vad som ska 
ske i verksamheten.   
Förskollärarna beskriver villkor för barns delaktighet vidare beskrivs de uppfattningar som av 
respondenten anses som hindrande faktorer för barnens delaktighet. Två övergripande kategorier 
återfinns villkor och hinder, de underliggande kategorierna handlar om vad villkoren och hindren 
är relaterade till. Dessa två övergripande kategorier är nästa lika stora 13 villkors svar och nio 
hinder uttalanden. Totalt identifierades 23 uttalanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Modell över resultaten av förskollärares upplevelser om barn är delaktiga i förskolans beslut eller vad som 
ska ske i verksamheten.   
 
Villkor 
Den första övergripande kategorin, med 13 uttalanden, är villkor. Förskollärarna beskriver hur 
”jag tycker nog det men…” efter detta berättar respondenten om villkoren som är relaterade till 
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personal, barnens ålder och att det finns villkorande informella strukturer för barnens delaktighet 
i förskolan. 
 
Den första av kategorierna med 6 uttalanden, återger de villkorande informella strukturer som 
respondenterna beskriver för barnens delaktighet. En förskollärare förklarade ”inom vissa ramar 
får dom vara med och bestämma” en tyckte ”dom styr men vi bestämmer”. En ram för barnens 
delaktighet är att som en respondent menade ” vi ger alternativ som dom får välja på”, någon 
ansåg vidare att ”det beror på vad” och syftar till de ramar förskolan anser barnen ”får vara med 
i” som en förskollärare förklarar. En annan aspekt respondenterna beskriver är att ”i vardagen är 
barnen delaktiga” och upplever vidare att i det stora hela kan inte barnen delta. 
Den andra kategorin, med 5 uttalanden, beskriver hur respondenterna upplever personallagets 

betydelse för barnens delaktighet i beslut i förskolan. En förskollärare menar att ”Jag försöker, 
men det är svårt att få all personal med på tåget” en anser att barnens delaktighet är relaterat till ” 
hur många personal som är här”. ”Personaltäthet och personalens kunskap” är komponenter som 
påverkar graden av barnens delaktighet berättar en respondent. Flera respondenter uttrycker att 
de ”tror” att dom upplever att barnen är delaktiga.  
Den tredje kategorin behandlar barnens ålder, här finns två uttalanden, dessa båda uttalanden 
kommer från förskollärare som arbetar i småbarnsgrupp. Båda dessa anser att ” det är svårt på 
småbarn” men att ”dom får bestämma det dom kan”. Respondenterna upplever att barnens 
mognad är relaterad till delaktighet. För förskollärarna har delaktighet att göra med att kunna 
bestämma, då måste barnen nått en viss mognad för att kunna delta. 
 
Hinder 
Den andra övergripande kategorin med tio uttalanden, är hinder. Förskollärarna beskriver att de 
inte upplever att barnen är delaktiga i förskolans beslut eller vad som ska ske i verksamheten, 
respondenterna beskriver vidare de hinder som upplevs stå i vägen för barns delaktighet. 
 
Den första underkategorin handlar om den övergripande struktur, innefattande förskolans rutiner, 
som råder i förskolan. Här återfinns sju uttalanden av tio. Förskollärarna uttalar sig utifrån ett 
vuxenperspektiv. Någon respondent uttrycker att ”det övergripande är vuxnas ansvar, men visst 
tycker jag att barnen skulle kunna vara mera delaktiga” en respondent menar ” att helheten är 
svårt att låta barnen bestämma över, det är sällan barnens önskemål styr”. En förskollärare tycker 
att ” i det stora hela, nej” en respondent menar att ”stora bestämmer stora saker”. Vidare beskrivs 
hur förskolans rutiner (utevistelse, måltider, vila) upplevs som hinder för delaktighet. De 
hindrande faktorer som beskrivits tidigare i frågeställning fyra är likställda med dessa hinder som 
respondenterna tar upp som hinder för barns delaktighet i beslut i förskolan och dess verksamhet. 
Alla förskollärare utrycker en önskan om att det var lättare att göra barnen mer delaktiga. 
Den sista underkategorin, med två uttalanden, beskriver personals upplevelser av barnens fostran 

i relation till barnens delaktighet i förskolan. Dessa förskollärare uttrycker en oro kring barn och 
bestämmande genom att tycka att ”dom styr så mycket hemma redan, så vi måste styra här på 
förskolan. Vi kan inte låta dom bestämma hur som helst” den andra menar att ” barnen har tagit 
över” och syftar till att förskolan måste stå för den gränssättning som föräldrar och samhälle inte 
står för. För dessa förskollärare är barnens fostran hemifrån en viktig faktor till hur mycket 
delaktighet förskolan ska tillhandahålla. 

5.4  Resultatsammanfattning 
Förskollärarna definierar begreppet delaktighet på tre sätt. Den mest framträdande uppfattningen 
är få möjligheter till inflytande. Förskollärarna menar att delaktighet på ett eller annat sätt har 
med beslut och inflytande att göra. Därefter är att ha en känsla av tillhörighet respondenterna 
beskriver detta som känslan av att höra till och upplevelsen av samhörighet och gemenskap. Den 
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sista definitionen är utförande av aktivitet, man kan vara delaktig ur många hänseenden men att 
det ligger i begreppets natur att man är aktiv, att det har med utförande att göra. Förskollärare 
anser att ett barn som är delaktigt utnyttjar möjligheterna till inflytande genom att de 
kommunicerar antingen verbalt eller via kroppsspråk. Barn utnyttjar också möjligheten till 
inflytande genom att manifestera intentioner som sedan tolkas av personalen. Ett delaktigt barn 
visar därtill sin delaktighet genom att det utför aktiviteter och deltar aktivt i förskolans 
verksamhet. Att barn inte är delaktiga menar respondenterna, förmedlas via att barnet är utanför 
gemenskapen och uppvisar en brist på känsla av tillhörighet. Barn som inte är delaktiga är 
otrygga och påvisar passiva och aktiva beteenden som signaler på sitt utanförskap. Möjligheter 
till att få barn att känna delaktighet anser förskollärarna är föräldrakontakten samt arbetssättet 
både med barngruppen och i personallaget. Personalens möjlighetsinriktade förhållningssätt till 
barns delaktighet är ännu en väg till höjd delaktighet för barnen. Detta förhållningssätt går ut på 
att vara tolkande, trygg, tillåtande, observant och en god förebild. Förskollärarna upplever att 
barn är generellt delaktiga i förskolans beslut men att det finns villkor och hinder för 
delaktigheten. Villkor i form av personalens täthet och inställning, barnens ålder och de 
informella strukturer som personalen agerar utifrån i personallaget. Hinder för delaktighet anser 
respondenterna vara barnens fostran hemifrån, förskolans rutiner och struktur i form av vad som 
anses vara de vuxnas ansvar och att det är den vuxne som har ett helhetsperspektiv. 
Förskollärarna anser att de arbetar med barnens möjligheter till att påverka beslut i förskolan 
genom att ge möjlighet till inflytande och via att förskolan ser till att det går att utföra aktiviteter 

genom att tillåta aktiviteter samt att det finns tillgänglighet till aktivitet och material i förskolans 
verksamhet samt att personalen är medveten om sin professionalism, innefattande 
förhållningssätt, arbetssätt och barnsyn. Barnens egna möjligheter till att påverka beslut i 
förskolan är enligt respondenterna att utnyttja möjligheterna till inflytande, detta gör barnen, 
menar förskollärarna, genom verbal kommunikation, som sker under strukturerade former med 
regler och rättesnören som upprätthållare. Ytterligare sätt att utnyttja sin möjlighet till påverkan 
är att protestera och att deras intentioner tolkas av personalen Vidare möjligheter till barnens 
egna påverkan är att utföra aktiviteter och personalens professionalism, genom att arbeta med 
barnen uppdelade i smågrupper och att medvetandegöra personallagets egna strukturer och 

informella strukturer. De förutsättningar förskollärarna tar upp som avgörande för att främja 
barns delaktighet i förskolans dagliga verksamhet är återigen professionalism gällande föräldrar, 

personallagets teamwork, förhållningssätt gällande yrkesrollen, att ha en yrkes medvetenhet om 

delaktighet och självinsikt om den egna personen, samt hindrande och främjande faktorer  i 
rådande arbetssätt. Dessutom menar respondenterna att organisatoriska faktorer kan vara 
avgörande förutsättningar för delaktighet, dessa uppfattningar beskrivs som hindrande eller 
främjande faktorer. Delaktighet upplevs i huvudsak av respondenterna som ett prioriterat område 
inom förskolan, men inte som begreppet delaktighet utan som ansvar, inflytande, påverka, empati 
och samspel. Vidare anses att delaktighet för barnen inom förskolan är under utveckling. Motsatt 
uppfattning om att delaktighet skulle vara ett prioriterat område påträffades också vid 
kategoriseringen, hindrande faktorer som är relaterade till tidsbrist ges som förklaring. När 
delaktighets begreppet kopplas till läroplan och avsnittet gällande demokratiska principer 
associerar respondenten fritt och tre övergripande uppfattningar framträder, förskollärarna 
resonerar kring förskolans roll ur demokratiskt perspektiv och tar upp värdet av att ge barnen 
goda värderingar och att ge barnen möjlighet till inflytande, vidare diskuteras  ansvar och vikten 
av att ge barnen förståelse för att ta ansvar för sina handlingar och för andra samt att förskolan 
roll är att skapa och ge barnen en känsla av tillhörighet. De två andra övergripande 
uppfattningarna som det resonerades kring är begreppet är delaktighet, respondenterna upplever 
att begreppet i sig är nytt för dem, men att det är delaktighet de faktiskt arbetar med i förskolan. 
Den huvudsakliga uppfattningen är vidare att ansvaret för barnens delaktighet ligger hos 
personalen. Dessutom resonerades det runt begreppet demokrati vad det är och hur det ska göras 
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i förskolans verksamhet. Generellt uttrycker förskollärarna att demokrati börjar i barnens 
verklighet och vardag samt att barn måste förstå innehållet i det de gör och kunna kommunicera 
innan barnet kan förstå och agera demokratiskt. I förskolans läroplan fastslås det att barns behov 
och intressen ska styra verksamheten och att barnen med ökande ålder och mognad ska få vara 
med och utvärdera verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2006 s. 10-11) . Respondenterna 
menar att i huvudsak är det barnen som styr verksamhetens innehåll och riktning, däremot anses 
att utvärdering är svårt både i arbetslaget och med barnen, gällande utvärdering i personallaget 
anges tidsbristen som hindrande faktor. I utvärderingen med barnen beskriver förskollärarna 
bristen på metod. En uppfattning kring utvärdering är också den att utvärdering är en pågående 

process, att personal analyserar och reflektera hela tiden över arbetet. Det resonerades vidare om 
olika utvärderings instrument, så som barnintervjuer och portfolio. Att prata och fråga barnen är 
exempel på verbal utvärdering som respondenterna anser vara ännu en utvärderingsmetod.  

5.5 Analys och teorianknytning 
Forskningsprojektet PEGS har ICF, WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (WHO, 2001) som utgångspunkt. Denna studie ingår i PEGS, men 
avser inte att mäta hälsa hos barn i behov av särskilt stöd eller gråzonsbarn. Däremot om studien 
sätts in i sitt sammanhang inom ramen för ICF:s domäner: kroppsfunktion-aktivitet-delaktighet 
och de miljöfaktorer som beskriver individen i sitt sammanhang fyller studien sin funktion. 
Resultaten i studien visar att förskollärare upplever att de flesta barnen i förskolan är delaktiga, 
men studien visar också att förskollärare definierar delaktighet som möjlighet till inflytande och 
inte som ICF med sin bredare definition ”engagemang i en livssituation” (2001, s. 7). Studiens 
syfte är att undersöka, analysera och beskriva förskollärares uppfattningar och erfarenheter om 
barns delaktighet i förskolans vardag. Dessa uppfattningar och erfarenheter förskollärare har 
påverkar i sin tur barns delaktighet och aktivitet och därmed också barns hälsa. Almqvist, 
Eriksson och Granlund menar att kombinationen delaktighet, samspel och aktivitet samt 
personalens lyhördhet är goda förutsättningar för framtida engagemang hos barn (2004). 
Eriksson (2006) skriver att delaktighet är en central faktor för barns utveckling och lärande.  
Barns optimala utveckling, välfärd och hälsa är en god motivering för att fokusera och främja 
delaktighet.  
 
Delaktighet som är bunden till individens egenskaper, så som självbestämmande, och delaktighet 
som är bunden till miljön, så som om förskolan skapar eller begränsar delaktighet, kan båda 
relateras till systemteori. Delaktighet som en jämförelsevis stabil personlig egenskap (Eriksson, 
2006) kan förklaras utifrån systemteoretiska modeller så som Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska system (Bronfenbrenner, 1979; 1999). Miljöbunden delaktighet kan 
förklaras utifrån nisch teori (Wachs, 2000) så som barnets upplevelse av hur många nischer i 
miljön det finns tillgänglighet till. D.v.s. hur många öppningar för samspel och tillgänglighet till 
aktivitet och material barn upplever det finns i ex. vis i förskolan. 
 
I det salutogena perspektivet beskrivs hälsofrämjande faktorer, Antonowskys (1991) begrepp 
KASAM innebär att människan har olika hög motståndskraft mot sjukdomsalstrande faktorer, det 
vill säga, att individer har olika hög beredskap att möta situationer beroende av vilken grad av 
KASAM individen har. Begreppet KASAM innebär en känsla för sammanhang och är beroende 
av vad människan möter och hur individen blir bemött av omgivningen. Vidare handlar 
begreppet om i vilken utsträckning individen upplever det mötta och hur de känslor som erfars är 
förnuftsmässigt begripliga eller sammanhängande. KASAM innefattar också till vilken grad 
individen upplever att dess resurser räcker till att möta de krav omgivningen ställer 
(Antonowskys, 1991). Detta kan kopplas till Granlund m fl. (2003) om delaktighet som mål för 
intervention, med detta menar forskaren att målet för åtgärder är hög delaktighet och kan kopplas 
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till och riktas mot flera systemnivåer i individens omgivning. Granlund m.fl. (2003) skriver att 
tre viktiga personförutsättningar för hög delaktighet är god samspels förmåga, autonomi samt 
inre kontrollplacering. Granlund m.fl. (2003) menar vidare att en gemensam nämnare för dessa 
tre förutsättningar är en medvetenhet om att världen är påverkbar. Med autonomi menas hur pass 
självbestämmande individen är, med inre kontrollplacering avses om personen upplever att 
omvärlden är påverkbar. Resultaten i förstudien visar att självbestämmande och 
vardagsbemästran är starka indikatorer på hög delaktighet hos barn, enligt respondenterna. 
Intervjustudiens resultat visar att förskollärare har en medvetenhet om att ge barn sammanhang 
och att ge barn förståelse för sin omvärld är främjande för barns hantering av och i vardagen på 
förskolan. Vidare kan KASAM relateras till Wachs’s (2000) nischteori genom att KASAM står 
för den kraft som avgör hur pass mycket barnet kan hantera de krav omgivningen ställer, detta i 
sin tur leder till hur pass många tillfällen barnet tar för att skapa nya nischer och hur stor barnets 
upplevelse är av hur många nischer som finns tillgängliga för samspel. 
 
För att kunna delta fullt ut menar Eriksson (2006) måste barn utveckla många roller inom sitt 
mikrosystem och samspela med andra individer samt den föränderliga miljö barnet befinner sig i. 
Det är detta samspel mellan individen och miljön som är det centrala inom det 
utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979; 1999). 
Personbunden delaktighet och tillgänglighet till aktiviteter kan ses som hur många mikromiljöer 
som finns tillgängliga för barnet. Resultaten visar att respondenternas uppfattningar om 
delaktighet är relaterade till positiva definitioner om välbefinnande, engagemang, inflytande, 
tillhörighet, samspel och kommunikation samt aktivitet. Resultaten åskådliggör vidare att 
delaktighet för förskollärare är beroende av flera aspekter, beroende på olika ekologiska nivåer. 
På mikronivå står den egna upplevelsen i centrum och ligger närmast individen (Bronfenbrenner, 
1999). Resultaten förevisar definitioner hörande hemma på mikronivå: upplevelsen av att få 
möjlighet till inflytande, känsla av tillhörighet och att få utföra aktiviteter i ett sammanhang. 
Detta sammanhang består av miljön och personer i omgivningen som skapar möjligheter och 
begränsningar för delaktighet. Resultaten antyder att förskollärarna beskriver både barnens 
delaktighet på mikronivå, och ur barnens perspektiv på mesonivå, dvs. förskollärarnas egna 
relation till andra vuxna i förskolan som föräldrar, ledning och personallaget. Vidare visar 
resultatet att förskollärare beskriver delaktighet på makroplanet genom att berätta om främjande 
faktorer för barns delaktighet i förskolan gällande kommunens skyldigheter att skapa goda 
förutsättningar för förskolan generellt. Respondenterna beskriver också att högre status på yrket 
är en främjande delaktighetsfaktor och tolkas som en vision på kronoplanet i analysen. 
Förskollärarnas uppfattningar om den egna delaktigheten är främst relaterade till begrepp som är 
kopplade till upplevelsen och den direkta närmiljön de själva medverkar i med andra ord på 
mikronivå, men förskollärarna beskriver också delaktighet mer ur ett demokratiskt perspektiv, 
dvs. makronivå. Med andra ord så beskriver förskollärarna delaktighet både specifikt och 
generellt. Gällande barns delaktighet i förskolan pekar respondenterna på faktorer som ligger på 
mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå. Förskollärarna beskriver delaktighet utifrån den 
roll och det ansvar de har i relation till barnet och sitt yrke. 
  
Kommunikation och att intentioner tolkas samt manifesteras nämner respondenterna som en stor 
del av delaktighet, förskollärarna menar att detta är ett sätt för barnen att utnyttja möjligheterna 
till inflytande i sin mikromiljö. Att tolka barns intentioner är viktigt för både barn och personal i 
förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att det är först när barn erfar att 
deras värld är sedd och hörd och att deras intentioner tolkas som barn har inflytande och är 
delaktiga. Resultaten visar att tolka barns intentioner är något förskollärare inom förskolan menar 
är grundläggande för barnens möjligheter att öka delaktigheten och därmed deras inflytande. 
Kommunikation relateras vidare som en koppling mellan de olika nivåerna genom att 



 

 51 
 
 

förskollärare menar att personallaget ska samarbeta väl, att föräldrar ska informeras och att 
ledning ska få förståelse för vad förskolan behöver i from av resurser, tid till dokumentation och 
fortbildning samt planering och utvärdering. I förskolans läroplan är betoningen på 
kommunikation en avgörande faktor för barns lärande i och med att läroplan framställer, enligt 
Lenz Taguchi (1997), barn som medkonstruktörer i skapandet av kultur och kunskap. Detta i sin 
tur förutsätter delaktighet i den egna läroprocessen. Pramling Samuelsson (1988,1994) har visat i 
flera studier att barns lärande gynnas när personal i förskolan använder ett 
utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt utgår ifrån att variationen av 
barns sätt att förstå och erfara används som pedagogiskt innehåll (Pramling Samuelsson och 
Sheridan, 2003). Att ha ett barncentrerat förhållningssätt visar resultaten att förskollärarna har i 
denna studie, resultaten visar vidare att bara för att en medvetenhet om det 
utvecklingspedagogiska perspektivet finns hos förskollärare leder detta inte alltid till att barns 
delaktighet i förskolans verksamhet ökas. 
 
Tendensen i resultaten är att förskollärares uppfattningar kring barns delaktighet i förskolan 
baseras mest på möjlighet till inflytande och beslutstaganden och att lära sig välja, då kommer 
tanken på själva engagemanget i en livssituation i skymundan. Därmed inte sagt att denna 
uppfattning inte kan ha pedagogiska fördelar trots att medvetenheten om detta är svag. Eriksson 
(2006) menar att delaktighet ofta bedöms utifrån graden av aktivitet medan ICF:s definition 
bedömer delaktighet utifrån hur pass engagerad en person är i en situation. Förskollärare 
bedömer att barn är delaktiga när de utför aktivitet eller är med och aktivt bestämmer och tar 
beslut. Förskolans roll ur det perspektivet blir då att ge möjlighet till inflytande så att barn kan 
påverka. På mikronivå innebär detta för barnet att utnyttja möjligheten till inflytande, genom att 
kommunicera eller att barnets manifesterade intentioner blir tolkade av personalen. Resultaten 
visar vidare att förskollärare bedömer icke delaktiga barn utifrån hur passiva de är, aktiva barn är 
delaktiga, passiva barn är inte delaktiga. Resultaten antyder att förskollärare bedömer delaktiga 
barn utifrån det barn gör och barn som inte anses delaktiga bedöms utifrån beteenden, passiva 
beteenden som tolkas som brist på känsla av tillhörighet. Det passiva barnet uppvisar 
oengagerade beteenden, ICF definierar delaktighet utifrån engagemang i en situation. Resultaten 
tenderar till att förskollärare bedömer icke delaktiga barn utifrån brist på engagemang, delaktiga 
barn bedöms utifrån aktivitet.  
 
Förstudiens resultat påvisar att förskollärare som kännetecken för delaktiga barn lägger större 
vikt vid kategorin känsla av tillhörighet än i intervjustudien. Kategorin känsla av tillhörighet i 
förstudien visar hur aktivt och hur pass medverkande barnet är i sin mikromiljö.  
Förstudiens resultat åskådliggör vidare hur betydande förskollärare anser självkänsla är för barns 
delaktighet. Att bemästra sin vardag och upplevas självbestämmande relaterar förskollärare med 
att vara aktiv i sin omgivning på mikronivå. Till vardagsbemästran och självbestämmande hör de 
autonoma positiva egenskaper och handlingar hos barn förskollärare menar är kännetecken för 
delaktiga barn. Eriksson (2003) menar att självbestämmande är ett delvis överlappande begrepp 
till delaktighet. Förstudiens resultat tenderar att sammanfalla med Erikssons (2003) studie, 
genom att förskollärare relaterar självbestämmande som en central del av delaktighet. 
  
Inom nischteorin (Bronfenbrenner, 1999; Wachs, 2000) beskrivs att en individ samspelar med sin 
omvärld på basis av den tolkning av omgivningens villkor som individen gör. Erfarenheter barn 
har med sig sedan tidigare påverkar hur barnet kommer att tolka framtida situationer. Utifrån 
detta formar barnet till vis del sin egen miljö och söker upp nischer som upplevs passa barnet 
själv och undviker nischer som inte upplevs passa barnets egna egenskaper. Att få tillgång till 
nya nischer innebär att ta tillvara och använda sig av de tillfällen och de erbjudanden som miljön 
och omgivningen ger. Tillgängligheten till material och aktivitet påverkar indirekt barns 
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delaktighet i förskolan, om tillgängligheten är begränsad för hur samspel och aktivitet kan 
utformas hindrar det barns möjlighet till ökad delaktighet. Resultaten indikerar att förskollärare 
har en medvetenhet om detta, genom att det är viktigt att tillåta aktivitet och att kategorin 
tillgänglighet till aktivitet och material anses central. Detta kan i förlängningen kopplas samman 
med att förskollärare menar att en av förskolan uppgifter är att ge möjlighet till utförande av 
aktivitet. Denna medvetenhet, utvisas vidare i resultaten, genom att respondenterna också pekar 
på de strukturer och informella strukturer samt organisatoriska faktorer som anses begränsa barns 
tillgång till nya nischer och sätter ramar för vilka nischer barn kan utveckla som indirekt 
påverkar graden av delaktighet hos barn i förskolan.  
 
I den kvalitativa analysen kom det fram att när förskollärarna utifrån sin yrkesroll, beskrev vad 
delaktighet innebar så baserades svaren mer på samhället i stort och på demokratiska värderingar. 
Men när respondenten beskrev barns delaktighet var den genomgående synen att delaktighet för 
barn baseras på bestämmande i vardagen, att få bestämma lek och välja. Detta är också ett 
resultat som sammanfaller med Eriksson (2003). 
Resultaten i förstudien antyder att samspel är en viktig faktor för delaktighet. Bronfenbrenner 
(1999) skriver att det är i samspelet med omgivningen upplevelsen av delaktighet uppstår. Att få 
tillgång till samspel med vuxna och barn visade resultaten i förstudien var en central uppgift för 
förskollärare, genom förskolans barngrupper och känsla av tillhörighet i denna och att få vara en 
del av detta sammanhang. Kategorin känsla av tillhörighet var inte lika framträdande i 
intervjustudien, detta fenomen kan tillskrivas att förskollärare underförstått menade att 
barngruppen som sådan alltid finns i förskolan, ytterligare förklaring kan vara att förskollärare 
beskrev delaktighet ur ett mer demokratiskt perspektiv i intervjustudien. Med andra ord mer på 
samhällelig nivå det vill säga, makronivå och återigen underförstått menar att demokrati utövas i 
en gemenskap tillsammans i grupp.  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) skriver om att se barn ur ett barn perspektiv, nämnda 
forskare beskriver detta som att se barns delaktighet som individer i ett demokratiskt 
sammanhang. I Sheridan och Pramling Samuelsson (op.cit.) studie framgår det att barn relaterar 
sin delaktighet till sin lekvärld, att det är i leken barn främst känner sig delaktiga. Dessa forskare 
skriver att i förskoleåldern har barn en bild av att det är vuxna som bestämmer, men inte i leken 
där får barn bestämma själva, lekar där inte vuxna ingår. Enligt Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2001) blir barnens perspektiv att de är relativt maktlösa gentemot vuxna, men när 
vuxna inte delar i lek då kan de påverka.  
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barns delaktighet sällan blir en pedagogisk 
fråga, forskarna beskriver att delaktighet som pedagogik innebär att om vuxna ska kunna göra 
barn delaktiga så måste vuxna ha förmågan att ta barn perspektiv. Innebörden av att ta barns 
perspektiv förutsätter ett förhållningssätt hos vuxna som tillskriver barn en egen kultur och ett 
eget sätt att erfara och förstå världen på. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att 
detta förhållningssätt går ut på att barn i förskolan ska få möjlighet till att förmedla upplevelser, 
erfarenheter, tankar och känslor genom att få uttrycka sig i många uttrycksformer, samtidigt som 
de med stöd av vuxna kontinuerligt ska få utveckla sina ståndpunkter. Den vuxnes uppgift blir, 
enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), att barn ska få vara tillsamman med vuxna som 
ser, lyssnar och försöker tolka deras sätt att vara och agera.  
Kategorin trygg vardagsmiljö i förstudien bekräftar att förskollärare anser att barnet tillsammans 
med vuxna och med personal som stöd ska få känna sig tryggt i förskolan. Arnér (2006) 
definierar barns perspektiv som barnets syn på sin egen situation i motsats till barnperspektiv 
som samma forskare definierar som den vuxnes syn på barnet. Detta förhållningssätt där barns 
delaktighet tas på alvar leder till reellt inflytande i olika pedagogiska sammanhang.  
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Resultaten i denna studie visar att förskollärare har en medvetenhet om att genom att tolka barns 
intentioner ökar barns möjligheter till att deras intressen och behov styr verksamhetens 
inriktning. Dessa resultat antyder vidare att denna medvetenhet inte alltid leder till att barnen styr 
innehållet i verksamheten. Förskollärarna i studien anger, vid beskrivning om deras upplevelse 
om barns delaktighet är prioriterat inom förskolan, att barns delaktighet är villkorad eller 
begränsad pga. hindrande faktorer. Vidare påvisar resultanten också att förskollärarna har 
kännedom om att de hindrande faktorerna i form av informella strukturer i personallaget och dess 
arbetssätt är ett av de största hindren för barns delaktighet.  
Arnér (2006) skriver om de traditionella mönster, regler och personalens syn på barn samt den 
hänsyn till varandra personalen tar, styr arbetet i hög grad. Resultaten i föreliggande studie 
överensstämmer med Arnérs (2006) resultat, att förskollärares eget förhållningssätt kan verka 
hindrande för barns delaktighet i förskolan genom de informella strukturer och för givet tagna 
ageranden hos förskollärarna själva.  
Lenz Taguchi (2000) menar att om personal utgår ifrån det för givet tagna kan ibland denna 
personal framstå som om de inte ser möjligheter att förändra sitt arbetssätt och förhållningssätt 
vilket indirekt kan leda till att dessa informella strukturer och mönster kvarstår. Kategorin 
professionalism i frågeställningen om förskollärares uppfattningar om avgörande förutsättningar 
för barns delaktighet berör detta. Uppfattningsdimensionerna yrkesroll och självinsikt uttrycker 
att personal inom förskolan ska ha en medvetenhet kring yrkesrollen och ett möjlighetsinriktat 
förhållningssätt, vidare påvisar resultaten att förskollärare menar att självinsikt och att inte sätta 
sina egna begränsningar i vägen för bars mål och att medvetandegöra sig själv är grundläggande 
förutsättningar för att främja barns delaktighet i förskolan.  
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser vidare att det är viktigt att studera den teori om 
barns lärande som arbetslaget gjort till sin och att medvetande göra sina egna föreställningar, 
kunskaper och erfarenheter om barn, dessa bakgrunds kunskaper har betydelse för hur 
förskollärare bemöter barn.  
 
Ett återkommande tema i resultaten är att tillåta aktivitet och vara tillåtande och inte säga nej till 
barns initiativ, förskollärarna pekar på att bejaka barnens förslag oftare. Arnér (2006) skriver om 
att medvetet bejaka i stället för att neka barns initiativ och menar att det leder till möjligheter för 
både barn och de vuxna. Förskollärarna tenderar i resultaten mena att personallagets teamwork 
måste fungera och syftar till att klimatet i arbetslaget ska vara sådant att personalen ska våga 
bryta informella strukturer och gamla arbetsmönster, att kunna få ta beslut utan att sanktionera 
detta i hela arbetslaget att vidare få vara drivande och inte bli personligt angripen för att ha brutit 
mot oskrivna regler är tecken på ett gott teamwork. Det är mot denna bakgrund förskollärarna tar 
upp att det inom förskolan finns två yrkeskategorier med olika utbildningar, att personallaget har 
samma kunskapssyn och värdegrund är önskvärt enligt respondenterna.  
 
Förskollärarna har en medvetenhet om att deras vardagliga förhållningssätt behöver diskuteras 
och problematiseras och menar att det på ledningsnivå inte ges tillräckligt med tid till detta. 
Kategorin tidsbrist i kategoriseringen om förskollärarnas uppfattningar kring utvärdering i 
förskolan och i arbetslaget handlar om detta. Arnér (2006) menar att barns inflytande är styrt av 
de vuxna i förskolan och att det i praktiken betyder att barn får godkänna förslag som vuxna fört 
fram. I denna studie har liknande resultat framkommit, i kategoriseringen om barns möjlighet till 
att känna delaktighet och i resultatet över uppfattningar rörande hur förskollärare arbetar med 
barns påverkan i förskolan framkommer som en uppfattningsdimension på två ställen, kategorin 
att lära sig välja, förskollärare beskriver att lära barnen välja som både ett arbetssätt i 
barngruppen och som att ge barn möjlighet till inflytande. Att få välja mellan alternativ som 
personal lagt fram är ett villkor och sammanfaller med Arnér och Tellgrens (2006) resultat att 
barns inflytande är styrt av vuxna, Ännu en kategorisering som bekräftar ovanstående resultat är 
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förskollärares upplevelser om barn är delaktiga i förskolans beslut eller vad som ska ske i 
verksamheten. Den kvalitativa analysen visar att barns delaktighet är villkorad och beroende av 
de ovan nämnda informella strukturer och personalens täthet och kunskap, ytterligare ett villkor 
för barns delaktighet är barns ålder. Förskollärare menar vidare att det finns strukturer i förskolan 
som rent konkret hindrar barns delaktighet, dessa strukturer består av förskolans rutiner som tar 
tid och avbryter. Resultaten visar att barnens fostran ibland kan verka hindrande för barns 
delaktighet i förskolan, förskollärare i denna studie, uttrycker en oro över att barn redan 
bestämmer för mycket hemma och vad skulle hända om de skulle bestämma i förskolan.  
Att bejaka barns initiativ ses som störande av den rådande ordningen och detta bemöts ofta av 
personalens oro för att situationen ska bli besvärlig för dem och orsaka kaos. Arnér (2006) menar 
att denna oro kanske bottnar i rädsla för vad kollegorna tycker vid ett bejakande av ett barns 
initiativ, personal anser att det är lättare att säga nej. Personal vill hellre ha kontroll över läget 
och över barnen. Resultanten, i denna studie, visar på tendenser till ovanstående resonemang som 
Arnér (2006) framställer. I kategoriseringen över förskollärares upplevelser om barn är delaktiga 
i förskolans beslut eller vad som ska ske i verksamheten uppträder en kategori som hinder och 
det är förskolans struktur. Strukturen i förskolan är uppbyggd kring dagens rutiner och att 
personalen har det övergripande pedagogiska ansvaret, det är detta övergripande pedagogiska 
ansvar för verksamheten förskollärare uttrycker att barnen inte kan vara delaktiga i. Det är när 
förskollärarna relaterar barns delaktighet till detta övergripande pedagogiska ansvar som 
förskollärarna uttrycker oro för vad som kan hända om barnen fick bestämma.  
 
Det framkommer vidare i resultaten att för att kunna förankra delaktighet i förskolan så måste 
förskollärarna vara medvetna om begreppet delaktighet. Förskollärarna anger detta som en 
förutsättning i kategorin medvetenhet om delaktighet under förhållningssätt i kategoriseringen 
om främjande förutsättningar för barns delaktighet i förskolan. Denna uppfattning speglas i 
kategorin inte som begrepp delaktighet i kategoriseringen om förskollärares upplevelse om 
delaktighet är prioriterat inom förskolan. Resultanten åskådliggör att begreppet delaktighet är 
nytt för förskollärare och att de menar att delaktighetsarbetet i förskolan är under utveckling. En 
önskan om fortbildning i ämnet delaktighet framställs som önskvärd.  
Ytterligare en indikator på att barns delaktighet är villkorad i förskolan är kategorin protestera 
under utnyttjar möjligheterna till inflytande i kategoriseringen om förskollärares upplevelse om 
barns möjlighet till påverkan. Här framkommer att genom att barn protesterar mot det som 
personalen föreslår är en möjlighet för barn till påverkan och därmed inflytande. Barn protesterar 
då mot redan av personalen planlagd aktivitet, denna redan planlagda aktivitet av resultaten att 
döma, anser förskollärare vara ett hinder för barns delaktighet i förskolan. 
 
På mesonivå blir det tydligt i resultaten att förskollärare inte anser att föräldrar behöver vara mer 
aktiva i barnens delaktighetsarbete på förskolan, de gånger föräldrar förekommer i 
kategoriseringen så är dessa kategorier väldigt små. Kategorier rörande föräldrar förekommer på 
två ställen i resultatet i kategoriseringen över förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter 
det finns att få barn att känna delaktighet och i kategoriseringen över avgörande förutsättningar 
för att främja barns delaktighet i förskolan. Resultaten visar att förskollärarna, i denna studie, 
uttrycker att olika målsättning verkar råda mellan förskolan och föräldrar och att förskollärarna 
många gånger upplever att de måste stötta upp föräldrar vid gränssättning gällande barn, vidare 
upplever respondenterna att föräldrar inte visar något större intresse för vad som sker i förskolan 
och att föräldrar också lägger över för mycket på förskolan.  Motsatta uppfattningar kring 
föräldrar framträder också i resultaten, som att föräldrar måste involveras och bli delaktiga samt 
att personal inte ska leta brister hos föräldrar. 
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I förskolans läroplan (Lpfö, 98) är barns inflytande och delaktighet centrala, dock inte som mål. 
Det står till exempel i läroplan att: 

 
Varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter genom att 
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Läroplan menar 
vidare att förskolan skall förbereda barnen för delaktighet och ansvar samt 
för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 11) 
 

I resultaten kring förskollärares uppfattningar relaterat demokratiska principer i läroplan 
framkommer att förskollärare, utifrån ovanstående citat, beskriver förskolans roll. Övervägande 
innebär denna roll för respondenterna att ge möjlighet till inflytande och att stå för och ge barn 
goda värderingar för att sedan ta med sig ut vidare i livet. Tydligt blir återigen att möjlighet till 
inflytande och bestämmande är vad förskollärare definierar som delaktighet, och delaktighet i sin 
tur leder till demokrati. Att förskollärare är medvetna om läroplanens (Lpfö, 98) intentioner om 
att demokratiskt tänkande och agerande ska grundläggas i förskolan åskådliggörs tydligt i 
kategorin demokratiska principer i resultatet. Detta visar också på en medvetenhet om att 
förskolan är en mötesplats mellan hemmet och samhället. Förskolan bildar då en länk mellan 
samhällets mikronivå och makronivå, där olika synsätt ska mötas. 
I förskolans läroplan (Lpfö, 98) står det vidare att: 
 

Behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 
verksamheten. Vidare står det också att förskolan ska se till att alla barn 
får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll 
och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 10, 11) 
 

Resultaten visar att förskollärare tycker sig ge barn möjlighet till inflytande genom att tolka barns 
intentioner och verbala kommunikation och på så vis utformas verksamheten. Kategorin 
utformning av verksamheten innehåller inte så många utsagor. Att utgå från barns behov och 
intressen vid utformning av verksamhet är vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar 
med delaktighet som pedagogik. I resultatet kring förskollärares uppfattningar om utvärdering 
och utformning av verksamheten, finns beskrivningar utifrån ovanstående citat, om utvärdering 
och utformning av verksamhet indelat i två kategorier. Resultaten påvisar att utvärdering av 
verksamheten både gällande med barngruppen och i personallaget är centralt för förskollärare, 
vidare visar resultatet att en viss osäkerhet kring utvärdering finns, men också att förskollärare 
anser sig analysera sitt arbete med barnen hela tiden i sin kontakt med barnen och ser utvärdering 
som en pågående process. Denna kategori pågående process är att jämföra med verbal 
utvärdering där förskollärare menar att de ”checkar av med barnen” verbalt och att detta görs 
under arbetets gång under dagen. Utvärdering gällande arbetslaget anges tidsbrist som ett hinder 
för att utvärdering skall kunna göras regelbundet, uppfattningen är vidare att utvärdering i 
arbetslaget är bra och utvecklande. 

6 Diskussion   
Under denna rubrik diskuteras förskolans uppdrag, ansvar och kunskapssyn samt barnsyn, 
faktorer vilka bör vara främjade i förändrings- och utvecklingsarbetet som syftar till att förankra 
delaktighetstanken. Vidare diskuteras de faktorer vilka kan verka hindrande för detta arbete. 
Dessutom redogörs i detta kapitel för metoddiskussion, studiens nytta och vidare forskning samt 
slutsats 
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Metoddiskussion 
Författaren valde att göra en kvalitativ undersökning i syfte att försöka förstå och beskriva hur 
förskollärare uppfattar barns delaktighet i förskolan. Innehållsanalysen av de transkriberade 
intervjuerna utgör grunden för den tolkning som kategoriseringarna baseras på. Metoden som 
använts i studien visade sig användbar när det gällde att få fram både det latenta och manifesta 
innehållet i utsagorna. 
Fördelar och nackdelar med förförståelse kan alltid diskuteras, vid transkribering av intervjuerna 
insåg författaren att i stället för att be respondenten ”Förklara vad du menar, kan du utveckla” så 
gjorde förförståelsen att författaren svarade ”Jag förstår…”. Detta visade sig vid 
kategoriseringen, vid ett mer utvecklat intervjusvar så hade kategoriseringen varit lättare. Men 
författaren anser att kategorierna i resultatet speglar respondenternas uppfattningar tydligt. 
Däremot hade det varit lättare att kategorisera uppfattningarna vid mer utvecklade svar, allra 
helst vid dimensioner av uppfattningar. Kategorierna blev tydliga men författaren fick 
koncentrera sig bitvis på små nyanser. Författarens förförståelse har varit uppskattad av 
respondenten, men inte alltid gynnat intervjuns syfte. Respondenten har använt intervjutillfället 
många gånger till att ventilera synpunkter och respondenten har tagit tillfället i akt att få 
diskutera svårigheter relaterat till sitt arbete. Stundvis har författaren upplevt att det varit svårt att 
hålla respondenten till intervjuområdet. 
 
Studiens nytta 
Det finns lite forskning om förskollärares uppfattning och upplevelse om delaktiga barn i 
förskolan. Det finns mer forskning kring barns upplevelse av delaktighet och inflytande i 
förskolan. Studiens syfte var att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar 
delaktighet i förskolans vardag och hur förskollärares erfarenheter och uppfattningar ser ut kring 
vad som kännetecknar delaktiga barn. Vidare var studiens syfte att beskriva vilka förutsättningar 
förskollärare uppfattar som avgörande för att kunna främja delaktigheten hos barn. Denna studie 
bidrar med beskrivningar om förskollärares syn på delaktighet i förskolan, och fyller en del av 
det tomrum som finns kring de vuxnas syn på delaktighet i förskolan. På så sätt är vägen lite 
kortare till reellt inflytande och reell delaktighet för barn i förskolan. Vidare har studien bidragit 
till att förtydliga för lärare i förskolan att personal tolkar barns manifesterade intentioner. 
Förhoppningsvis leder detta till att lärare i förskolan får insikt om hur grundläggande det är att 
tolka barns intentioner för att kunna inta barns perspektiv och göra barn mer delaktiga.  
 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis så visar resultaten på att barns delaktighet i förskolan är villkorad och att 
barn till mycket stor del av sin tid i förskolan är styrd av personal eller styrdokument, 
barngruppens storlek eller personals kunskap. Lärare i förskolan anser sig tolka barns behov och 
intressen och detta styr sedan verksamhetens innehåll. Resultaten påvisar att bara för att 
medvetenheten finns om att barnen själva ska styra innehållet så innebär inte detta att det blir så. 
Att kategorin utformning av verksamhet, i frågeställning två, inte innehåller så många utsagor är 
en indikator på ovanstående omständighet. Faktorer i form av tidsbrist, eftersom rutiner stjäl 
barns fria tid, personalbrist, ekonomiska resurser och informella strukturer anses som hinder för 
främjandet av barns delaktighet. Ett intressant resultat är att förskollärare menar att en möjlighet 
till inflytande är för barnen att protestera mot av personalen redan fastslagna planering. Detta är 
villkorat och resultaten visar också, att om planeringen är lagd så är barns inflytande och 
möjlighet till påverkan av denna inte stor. En tanke som slår författaren är att hur brukar personal 
i förskolan behandla barn som protesterar. Vid något intervjutillfälle följde författaren upp denna 
tanke med en förskollärare, dennes svar blev ”antingen så övertalar jag eller så vänder jag mig till 
resten av barngruppen och säger till barnet att ser du inte att alla väntar på dig?” Är det så att 
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personal inom förskolan tar bort en av barns möjligheter till inflytande, genom att personal inte 
respekterar en av de möjligheter till inflytande barn har? 
I Arnér och Tellgrens (1998, 2006) studier kom det fram att barn har många goda idéer som 
gynnar barn i förskolan, men att personalen inte såg eller frågade barnen om dessa idéer. Kan det 
vara så att personal inte förväntar sig eller tar på allvar barns intresse och förmåga till reell 
medverkan i förskolan? 
 
Säljö (2000) menar att kommunikation är den centrala komponenten och utgör länken mellan 
barnet och omgivningen. I denna studie visar resultaten tydligt att kommunikation och att tolka 
barns intentioner vare sig den är verbal eller uttrycks via kroppsspråket är vad förskollärare anser 
vara den största möjligheten till delaktighet för barn i förskolan.  
Förskollärare anser sig både arbeta med kommunikation som att ge barn möjlighet till inflytande 
och delaktiga barn anses utnyttja möjligheterna till inflytande genom att manifestera intentioner 
och kommunicera, lärare i förskolan upplever vidare att barns kommunikation är barns största 
möjlighet till påverkan av beslut i den dagliga verksamheten.  
 
Förskolans läroplan framställer barn som medkonstruktörer i skapandet av kultur och kunskap, 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att detta förutsätter barnets delaktighet i den 
egna läroprocessen och anser att detta är tydligt framskriven i läroplan både som pedagogik och 
värde. För Pramling Samuelsson och Sheridan (op.cit.) innebär delaktighet som värde och 
pedagogik att barns delaktighet ses som grundläggande genom att bilda underlag och innehåll i 
både forskning och praxis. Samma forskare fastslår, för att barns delaktighet ska bli en 
grundförutsättning måste barns möjlighet till att föra sin egen talan bli reell genom att ska barn få 
vara delaktiga i både i beslutsprocesser och pedagogiska processer. Resultaten tycks i denna 
studie tyda på att förskollärarna definierar barns delaktighet mer som ett värde genom att de 
beskriver att delaktighet är en rättighet och att delaktighet kopplas till beslutsprocesser som i sin 
tur relateras till demokrati.  
Delaktighet som pedagogik och pedagogiska processer, handlar enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) om att vilja och kunna fånga det som intresserar barn, att så att säga fånga barns 
värld och hur deras erfarenheter och förståelse kan tas tillvara som pedagogik. Tendensen i denna 
studies resultat är att förskollärare tolkar barns intentioner samt kommunikation och att detta 
anses som en förutsättning för barns delaktighet, om barns kommunikation och manifesterade 
intentioner sedan blir styrande för verksamhetens innehåll är en annan fråga. Denna studies 
resultat antyder som ovan sagts, att medvetenhet, hos förskollärare, om att barns egna intressen 
och behov ska styra verksamheten inte alltid är tillräcklig för att det reellt blir så. Författarens 
tolkning av resultaten gällande förskollärares upplevelser om barn är delaktiga i förskolans beslut 
eller vad som ska ske i verksamheten är kopplad till kategorin struktur där förskollärare beskriver 
att det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten är de vuxnas. Författarens reflektion 
är att detta övergripande pedagogiska ansvar som förskollärarna beskriver, kan relateras till 
begreppet delaktighet som pedagogik och pedagogiska processer. Resultaten i studien påvisar att 
det är vid det övergripande pedagogiska ansvaret lärare i förskolan inte anser att barn kan vara 
delaktiga, och att det är här förskollärare uttrycker sin oro över vad som skulle hända om barn 
fick bestämma. Författarens tanke är, att det är för att förskollärare relaterar delaktighet med att 
bestämma och beslutandeprocesser som ekvationen om barns delaktighet inte går ihop för 
förskollärare riktigt. Om förskollärarna definierade delaktighet som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) genom att vuxna antar ett barn perspektiv och på så vis erfar barns sätt att förstå 
och uttrycka sig så kan barn bli delaktiga i både ord och handling.  
 
Carlgren och Marton (2000) samt Säljö (2000) beskriver lärande som en aktivitet. Ur den 
aspekten blir författarens fundering varför kategorin utförande av aktivitet inte är mer 
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framträdande. Aktivitet är inte i studien beskrivet av förskollärarna som en del av barns lärande 
process. Däremot finns utförande av aktivitet med som hur förskollärare uppfattar att de arbetar 
med barns möjlighet till inflytande gällande förskolans vardag, att tillåta aktivitet och att barn ska 
få tillgång till material och aktivitet finns det en medvetenhet om hos förskollärarna, i denna 
studie. Men inte som en del av barns lärande utan som möjlighet till inflytande, som i sin tur 
leder till ökad delaktighet enligt förskollärarna i denna studie. Med detta är inte sagt att lärande 
inte främjas i förskolan, författaren tolkar snarare resultaten som att trots att medvetenheten om 
kopplingen mellan aktivitet och lärande tycks vara svag hos förskollärarna i denna studie, så är 
den genomgående uppfattningen i studiens resultat att aktivitet är starkt kopplat till delaktighet. 
Lärande enligt Carlgren och Marton (2000), Säljö (2000), Marton och Booth (2000) samt 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) kräver att barnet delaktig i den egna 
lärandeprocessen, förskollärarna i denna studie, relaterar aktivitet till delaktighet, som i sin tur 
definieras som att få möjlighet till inflytande och barn utnyttjar möjligheten till inflytande genom 
aktiva beteenden. Kan detta innebära att förskolan, utan att så säga veta om det, främjar lärande 
och då indirekt också främjar delaktighet genom att aktivitet anses vara centralt för graden 
delaktighet?  
Marton och Booth (2000) menar att allt lärande handlar om att förändra sina föreställningar och 
erfarenheter samt sättet personen erfar världen på, ett för personen nytt sätt. För Bronfenbrenner 
(1979) innebär förståelse också något mer än bara iakttagelse, nämligen förändring. Bjervås 
(2003) menar att med detta som bakgrund så öppnas och bereds vägen för det kunskapsskapande 
barnet, detta synsätt är grundläggande för att se ”det kompetenta barnet” (Dalberg och Lenz 
Taguchi, 2000). Resultaten visar att kategorierna rörande barnsyn inte är så framträdande, med 
ovanstående resonemang som bakgrund så ställer sig författaren frågande till varför förskollärare 
i denna studie inte beskriver frågor gällande barnsyn mer. 
 
Att tolka barns intentioner har framkommit som en viktig del av förskollärares sätt att förstå och 
tyda vad barn vill och känner. Detta är ett sätt att inta ett barncentrerat förhållningssätt, det vill 
säga barns perspektiv. Att inta barns perspektiv är en förutsättning för barns reella delaktighet 
och inflytande i förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Resultat i 
Pramling Samuelsson och Sheridans (2001) studie visar att förskolor som bedömts vara av hög 
kvalitet, där kunde barn påverka beslut och förhandla med personalen, och kände sig på så sätt 
delaktiga. Detta kan relateras till vad Granlund m.fl. (2003) menar med inre kontrollplacering, 
dessa förskolor främjar barns inre kontrollplacering genom att vara påverkningsbara. Trots detta 
är den övervägande uppfattningen hos barn, i den ovanstående nämnda studien, att de endast 
kunde bestämma över sig själva, egna aktiviteter och egen lek, allt annat bestämdes av personal. 
En tolkning menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) skulle kunna vara att lärarna tog 
för givet att barnen förstod att de var delaktiga i olika beslutsprocesser och därför inte 
synliggjorde detta för barnen. På sätt och vis så stödjer denna studie ovanstående förklaring, 
författaren fick vid intervjutillfällena känslan av att förskollärarna tar barns delaktighet för given, 
men å andra sidan påvisas också att förskollärarna har en stor medvetenhet om att barn skulle 
kunna vara mycket mer delaktiga i förskolans beslut och skeenden än vad de är.  
Förskollärarna, visar resultatet, tror sig dessutom veta vad som hindrar barns delaktighet i 
förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (op.cit.) fann vidare i samma studie att barn tog 
för givet att de är delaktiga i förskolans vardagssituationer, men inte i beslutsprocesser utan i lek 
där inte vuxna deltar.  
Förstudiens resultat visar att lek är en viktig komponent för känslan av tillhörighet, lek kopplas 
till att vara aktiv och att medverka till gemenskap samt som verktyg till hög delaktighet. 
Kategorin medverkar i förstudien visar att lek också ses av förskollärarna som att medverka och 
på så sätt uppleva gemenskap. I förstudiens verksamhetsperspektiv är detta med att delta i lek 
och aktivitet relaterat till utförande av aktivitet. Resultaten visar att ur ett verksamhetsperspektiv 
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är lek och utförande av aktivitet den huvudsakliga uppfattningen som kännetecken på delaktiga 
barn. Författarens reflektion är att resultaten i intervjustudien antyder att det bara är den fria 
leken som kopplas ihop som möjlighet till inflytande, som av förskollärarna själva anses som 
barns största möjlighet till delaktighet i förskolan.  
 
Medvetenheten om att barn manifesterar sin delaktighet i leken tycks i resultaten vara låg hos 
förskollärare i denna studie. Vid beskrivningar om barns möjlighet till att känna delaktighet i 
förskolan beskriver inte förskollärarna utförande av aktivitet som en övergripande kategori för 
barns möjlighet till delaktighet utan som en mindre dimension av uppfattningar i form av 
kategorin tillgänglighet till material och aktivitet under arbetssätt i barngruppen. Kategorin 
utförande av aktivitet är generellt mindre framträdande i kategoriseringarna. Denna kategori är 
mest framträdande vid beskrivningar av hur förskollärare upplever delaktiga barn. Som nämnts 
ovan är delaktiga barn aktiva och leker. Vid beskrivningar om förskollärares upplevelse av barns 
möjlighet till påverkan av beslut i den dagliga verksamheten och beskrivningar av hur 
förskollärare arbetar med barns påverkans möjligheter till beslut gällande förskolans vardag finns 
kategorin utförande aktivitet med som en övergripande uppfattning, men den är inte 
framträdande.  
Ovanstående resultat, i föreliggande studie, bekräftas av att kategorin lek endast förekommer i 
kategoriseringen av hur förskollärare upplever delaktiga barn, lek förekommer inte som varken 
möjlighet till delaktighet eller som möjlighet till påverkansfaktor för barn eller som hur lärare i 
förskolan arbetar med att förankra delaktighet i verksamheten.  
 
Ytterligare en reflektion författaren gör är att förskollärarna definierar delaktighet som möjlighet 
till inflytande och inte som WHO:s (2001) definition som engagemang i en livssituation. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att för att göra barn delaktiga krävs något annat 
än att lyssna till barn och låta dem bestämma. Det handlar mer om att tolka barns intentioner och 
agerande och ha tillit till och förväntningar på att barn kan klara av saker med rätt stöd och 
handledning från vuxna. 
Om förskolan prioriterar bestämmande och beslutstagande kan det vara svårt att främja barns 
reella delaktighet och varken se på delaktighet som mål Granlund m.fl. (2003) för en åtgärd eller 
delaktighet som pedagogik (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003), där barns intentioner, 
intressen och behov är styrinstrument för verksamheten. Som i sin tur leder till att se barn som 
Lenz Taguchi (2000) menar som medkonstruktörer till kunskap och kultur. 
 
Fortsatt forskning 
Det vore intressant att utifrån denna studies resultat om förskollärares medvetenhet, utifrån deras 
tycke, om att det är informella strukturer och mönster som till stor del hindrar barns delaktighets 
grad i förskolan undersöka dessa informella strukturer och mönster. Om nu förskollärare är 
medvetna om detta och dessutom tycker detta, vad är det då som gör att dessa hindrande 
strukturer och mönster kvarstår som hinder? Varför bryts inte ”gamla arbetsmönster”? Om 
förskollärare nu anser att förskolans rutiner är ännu ett hinder för barns delaktighet, varför är det 
så svårt att tänka om? Varför är det svårt med att ”nytänka” i förskolan, om det är som resultaten 
indikerar? 
Mycket ny forskning kring barns lärande finns, förskollärare har enligt resultaten, mycket stor 
kunskap om barns lärande och agerande. Hur kommer det då sig att dessa medvetna förskollärare 
låter sig styras av ”gamla arbetsmönster” och av hänsyn till varandra i arbetslaget? Handlar det 
om att vi vuxna inte ser barns som likvärdiga eller fullvärdiga som oss vuxna? 
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8 Bilagor 

 
Bilaga 1. 
 

 

Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 

 
Brev till avdelningspersonal                                                                           Datum. 
 
Jag, Anette Eriksson, deltar i en masterutbildning på högskolan i Västerås. Jag är inne i slutskedet av 
utbildningen och jag har just startat mitt uppsatsarbete (D-uppsats) som handlar om ”Hur 
förskolepedagoger upplever och erfar barns delaktighet i förskolans vardag”. Det innebär att jag vill 
undersöka denna erfarenhet genom att intervjua pedagoger inom förskolan. 
 
Min uppsats/studie är knuten till Pegs- projektet som syftar till att undersöka vilken pedagogisk 
verksamhet som små barn i behov av särskilt stöd idag erbjuds i förskolan. Detta projekt hör till 
forskningsprogrammet CHILD på Mälardalens högskola. 
Första steget i kartläggningen som Pegs-projektet vidtog var en enkätundersökning som er förskola redan 
besvarat våren 2004. En av de öppna frågorna i enkäten handlade om hur förskolepersonal kännetecknar 
ett delaktigt barn i förskolan, det är denna frågas enkätsvar som ligger till grund för min uppsats.  
Jag planerar att vara klar med mitt uppsatsskrivande och presentera resultatet mot slutet av Ht 2006. 
  
Det jag skulle behöva hjälp av dig med är, att få komma ut till er för en intervju. Intervjun rör sig om dina 
tankar kring barn och delaktighet och jag beräknar att intervjun tar ca 45-60 minuter. Jag önskar spela in 
intervjun på band och hoppas du inte har något emot det. När jag gjort min utskrift av intervjun, skickar 
jag den till dig för genomläsning och godkännande och eventuell revidering. 
 
Enligt de etiska reglerna för undersökningar av detta slag är deltagandet frivilligt och dina svar kommer 
att behandlas anonymt, och endast användas till min uppsats. Du har självklart rätt att avbryta din 
medverkan när som helst.  
Jag är fullt medveten om att undersökningen orsakar merarbete för förskolans personal. Jag hoppas dock 
att alla inblandade skall finna syftet med undersökningen angeläget.  
 
Jag är tacksam om du returnerar svarstalongen inom tio dagar i det bifogade kuvert som inte behöver 
frankeras. Om du ger ditt godkännande för deltagande kommer jag att kontakta dig via telefon för bokning 
av tid och plats för intervjun enligt ditt önskemål.  
 
Är det något du undrar över kan du kontakta mig via mail eller telefon. 
Anette Eriksson Tfn: 021-13 26 50  
Mobil: 0739-85 59 25  
Mail anette@bulin.pp.se 
 
Med vänlig hälsning och tack på för hand. 
 
Anette. 

 
 

Handledare: Anette Sandberg Universitetslektor vid ISB på Mälardalens högskola. 
 
 
 



 

  
 
 

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor.  
 
 

1. Vad betyder delaktighet för dig? 
2. Hur ser man att ett barn är delaktigt? 
3. Hur ser man att ett barn inte är delaktigt? 
4. Vilka möjligheter finns det att få ett barn att känna delaktighet? Hur gör du? 

 
 

5. Upplever du att barnen är delaktiga i förskolans beslut och vad som ska ske i 
verksamheten?   

6. Hur arbetar ni med barnens möjligheter att påverka beslut gällande förskolans vardag? 
7. Hur ser barnens möjlighet ut att påverka beslut i den dagliga verksamheten? 
8. Vilka förutsättningar uppfattar du som avgörande för att kunna främja barnens delaktighet 

i den dagliga verksamheten? 
9. Är delaktighet för barnen ett prioriterat område på er förskola? 

 
 

10. Förskolans läroplan har som mål att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla 
efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. Läroplanen menar vidare att förskolan skall förbereda barnen för 
delaktighet och ansvar samt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle. Vad betyder detta för dig? 

 
11. I läroplanen står det att behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör ligga 

till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
Vidare står det också att förskolan ska se till att alla barn får möjlighet att efter ökande 
förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av 
verksamheten.  Hur ser du att detta genomförs på din avdelning och på vilket sätt 
påverkar du att detta uppfylls? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                 Bilaga 3.           Modell av resultaten av förstudiens kategoriseringar.   
  
  
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delaktighet 
508 

Barnperspektiv 
249 

Verksamhets- 
Perspektiv 

259 

Känsla av 
tillhörighet 

109 
  
 
 

 

Utförande av 
aktivitet 

211 

Självkänsla 
217 

 
 

Kontaktförmåga 
138 

Aktiv 
47 

 

Medverka 
72 

Vardags- 
bemästran 

179 

Själv- 
bestämmande 

89 

Samspel 
106 

Kommunikation 
/språk 

56 

Trygghet 
94 


