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Syftet med vårt arbete var att undersöka hur några förskollärare ser på sin yrkesroll i relation 

till barns inflytande. Detta undersöktes genom fokusgruppsintervjuer och individuella 

intervjuer med förskollärare från olika förskolor. Resultatet visade att förskollärarna ansåg 

att arbetet för att skapa trygghet och glädje hos barnen på förskolan var de viktigaste 

uppgifterna kopplat till deras yrkesroll. Gällande inflytande kunde vi utifrån svaren 

konstatera att de arbetade kring detta på olika sätt. Slutsatser som gjorts är att det krävs av 

förskollärare att ge barnen en del av ansvaret men inte kontrollen för att barn ska få 

inflytande i verksamheten. 
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1 Inledning 
Förskollärares roll har genom tiderna inte alltid sett likadan ut. Lärarförbundet 
(1993) skriver att det i början av 1930-talet fanns så kallade barnkrubbor med syfte 
att underlätta för de mödrar som ville arbeta. Kvinnorna som arbetade i där hade 
som uppgift att mata alla barn och lade stor vikt vid renlighet och ordning och det 
fanns inte tid för någon pedagogisk verksamhet där en vuxen var närvarande.  
Under 1940-talet bytte verksamheten namn och började kallas för barnträdgårdar. 
Vid den här tidpunkten växte ett djupare intresse för barnet ur ett psykologiskt 
perspektiv. Samtidigt kämpade barnträdgårdslärarinnorna för att barnträdgårdarna 
skulle få ett pedagogiskt erkännande från staten. När detta senare skedde infördes 
även krav på att enbart utbildade förskollärare fick arbeta inom barnträdgårdarna 
och daghemmen.  
 
Det dröjde fram till slutet av 1960-talet innan samhället såg förskoleverksamheten 
som lönsam. Detta medförde att fler kvinnor kom in i arbetsmarknaden och i 
samband med detta sattes gemensamma mål upp för verksamheten för lekskolor och 
daghem. På 1970-talet intog förskollärarna en mer aktiv roll och barnen fick mer 
inflytande i verksamheten. Åren gick och under 1980-talet hade barngrupperna vuxit 
och personaltätheten minskade. Under slutet av 1990-talet kom den första läroplanen 
som också medförde större och fler krav på förskollärare. Det handlade nu inte bara 
om att vårda barnen, det handlade även om strävans mål gällande förmågor barnen 
ska få chans att utveckla under sina år i förskolan vilket krävde en hel del av rollen 
som förskollärare. 
 
Idag krävs det att förskollärare arbetar utifrån den läroplan som styr förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). För att kunna göra det förutsätts det att 
förskollärare är medvetna om sin yrkesroll och vad som ingår i deras uppdrag. 
Förskollärare måste alltså bland annat anpassa sin yrkesroll så att den håller samma 
linje enligt läroplanens innehåll. Med det menas att det krävs att barns inflytande tas 
på allvar och att de ska få vara med och påverka sin vardag i förskolan. Många barn 
spenderar långa dagar på förskolan, att då ha förskollärare som är medvetna kring sin 
yrkesroll och hur de arbetar för att barn ska få komma till tals och påverka 
verksamheten är då av stor betydelse.   

I Förenta Nationernas barnkonvention (Barnombudsmannen, 2013) som är en 
bestämmelse för mänskliga rättigheter för barn, står det att alla barn har rätt att 
utrycka sina åsikter och att de ska bli lyssnade på. Där står även att barn ska få 
möjlighet att vara med att påverka sin situation i till exempel förskolan. I läroplanen 
för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att barn ska få 
uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka och ha inflytande i 
verksamheten. Detta förutsätter att förskollärare är medvetna kring hur de ska arbeta 
i verksamheten för att barnens tankar och åsikter ska tas på allvar. Genom att 
synliggöra deras tankar kring vad de anser är deras uppgift som förskollärare, hoppas 
vi kunna få en bild av hur de ser på sin yrkesroll och utifrån det se hur de arbetar 
kring barns inflytande i verksamheten.  
 
Denna uppsatts är den del i ett nordiskt forskningsprojekt som handlar om 
professionell identitet. Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur några 
förskollärare ser på professionalism. Forskningsprojektet pågår vid Mälardalens 
högskola, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK), University of 
Tampere, Finland, Tallinn University, Estland och University of Stavanger, Norge. 
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1.1 Begreppsdefinition 
När begreppet lärare används menar vi både lärare i skolan och förskollärare. Det 
används alltså som ett mer allmänt begrepp. Arnér (2006) definierar begreppet 
inflytande på så sätt att barnen får vara med och bestämma i större utsträckning. 
Verksamheten planeras utifrån barnens önskemål, idéer och intressen. 
Definitionerna av dessa begrepp stämmer överens med våra.   
 

1.2 Syftet 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några förskollärare upplever sin yrkesroll 
i relation till barns inflytande i verksamheten.  

1.3 Forskningsfrågor 
Arbetet utgår från följande två forskningsfrågor:  
 

 Vad upplever förskollärarna som viktigt i sin yrkesroll? 

 Hur arbetar förskollärarna med barns inflytande i verksamheten? 

2 Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt kommer litteratur i form av tidigare forskning samt läroplanen för 
förskolan att presenteras.   
 
När relevant litteratur skulle hittas för vårt arbete användes högskolebibliotekets 
katalog på internet. Vi sökte på ”inflytande” och fick då upp 78 träffar. Då framkom 
det att sökningarna var tvungna att vara mer specifika och sökte då istället på 
”inflytande i förskolan” vilket gav fyra träffar, varav en bok valdes ut för användning. 
Vidare sökning gjordes på ”delaktighet i förskolan” som gav sex träffar då det var två 
av dessa böcker som passade för vårt arbete. Ytterligare ett sökord var ”förskollärare” 
och gav 46 träffar, ”yrkesroll” 78 träffar och när dessa sökord sattes ihop blev 
resultatet noll träffar. Svårigheter fanns med att få träff på dessa två ord vilket 
resulterade i beslutet att istället söka på ”kompetent förskollärare” vilket gav en träff 
som kunde användas. Denna bok var K-Å, Gottvassli (2002) En kompetent 
förskolepersonal - om personal- och kompetensutveckling i förskolan. När det blev 
allt svårare att hitta böcker som innehöll ett relevant innehåll för undersökningen, 
togs beslutet att titta på de boktips som några förskollärare gett oss då vi valde att 
använda oss av Imsen, G. (2006) Elevens värld - introduktion till en pedagogisk 
psykologi som var en av dessa. Detta resulterade i en intressant bok som var väsentlig 
för det som söktes.  En avhandling har används och hittades via sökningar på google, 
sökningen gjordes på ”förskolebarns inflytande” och fick upp 47 700 träffar.  Den 
första länken som kom upp ledde oss direkt till en användbar avhandling kring barns 
inflytande i förskolan. Resterande böcker är kurslitteratur från tidigare kurser inom 
lärarprogrammet på Mälardalens högskola som ansågs passande för detta arbete. De 
tre engelska artiklarna tilldelade vår handledare oss och vi fann dem nödvändiga för 
vårt arbete. Artiklarna går att söka på i databasen ERIC genom att söka på 
författarnas efternamn. 
 

2.1 Läroplan för förskolan 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningstepartementet, 2010) står det att 
förskolans uppdrag är att tillsammans med hemmen arbeta för att barnen ska bli 
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goda samhällsmedborgare. Arbetslaget ska tillsammans med föräldrar eller 
vårdnadshavare föra dialog kring barnens fostran samt diskutera de förhållningssätt 
och regler som finns i förskolan. Verksamheten ska bilda en helhet genom att 
använda en pedagogik som inkluderar omvårdnad, fostran, omsorg och lärande. Barn 
iakttar vuxna och lär sig där igenom hur de förväntas uppträda i vårt samhälle, därför 
är vuxna viktiga förebilder. Omsorgen om varje barns utveckling och välbefinnande 
ska prägla verksamheten. 
 

Förskollärare ska enligt läroplan för förskolan, Lpfö 98(Utbildningsdepartementet, 
2010) använda sig av ett demokratiskt synsätt där barnen har aktiva roller. Barn ska 
aktivt stimuleras och motiveras till att utveckla demokratiska värderingar för att 
kunna tillämpa dem i vårt samhälle. För att skapa mångfald i lärandet ska 
verksamheten inkludera barn och ta del av barnens tankar, idéer, intressen, 
erfarenheter och åsikter. I verksamheten ska det lustfyllda lärandet, leken och 
kreativiteten finnas med och den ska ta tillvara på barns intresse för att lära och ta till 
sig nya kunskaper, erfarenheter och kunskaper. Barns utveckling och lärande ska ges 
möjlighet att stimuleras i verksamheten och miljön ska vara inbjudande. Barn 
utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att de ska bli delaktiga 
och kunna påverka sin vardag i förskolan.  
 

2.2 Tidigare forskning 

Förskollärarens yrkesroll och uppdrag 
Imsen (2006) hävdar att de uppgifter som lärare har idag är många fler än de som 
står i de olika styrdokumenten som finns, som till exempel läroplanen. Länge har det 
försökts att utforma en korrekt bild av vad det är en lärare egentligen bör kunna i sitt 
yrke, men inget av försöken har resulterat i ett definitivt svar. Då barn påverkas av 
samhällets utveckling och allt vad det medför, är det viktigt att som lärare hålla sig 
uppdaterad kring denna utveckling. För att leva upp till vad en god lärare är och för 
att uppnå en professionell yrkesutövning, krävs det enligt Imsen att förskollärare som 
arbetar inom förskolan agerar utifrån de kriterier som står i läroplanen för förskolan, 
Lpfö, 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) och i de lagar som finns. Det krävs också 
att detta ska knytas samman med kunskapen om hur barn och unga tänker, känner 
och samarbetar. Författaren menar alltså att det finns många olika faktorer som 
påverkar barns beteende i förskolan också att det då är viktigt att medvetenhet kring 
dessa finns hos förskollärare. Hon understryker vikten av omsorg om barn och att 
vara förstående och kunna sätta sig in i deras situation. Detta bidrar till ett 
meningsfullt och lustfyllt lärande. 
 
Sommer (2005) menar att det idag är svårare för lärare och förskollärare att både ha 
rollen som fostrare och lärare än var det har varit tidigare. För att hitta balansen 
mellan gränssättande och hänsynstagande, kräver det att läraren har vissa 
yrkesmässiga färdigheter och personliga egenskaper.  
Några av dessa färdigheter och egenskaper är att läraren har kunskap om barn och att 
kunna vara en lärare som inte missbrukar sin maktposition. Det gäller även att kunna 
motivera barn för att skapa ett gott lärandeklimat.  

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersell (2007) menar att lärare själva insett hur 
viktiga deras erfarenheter kring vardagskunskaper är, och denna typ av kunskap 
kallar författarna för förtrogenhetskunskap. Läraren har genom sin roll som 
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handledare och förmedlare, indirekt stort inflytande i samhällsutvecklingen eftersom 
kunskapen styr värderingar, attityder och det dagliga handlandet. Granström (2012) 
hävdar att en stor del av de uppgifter en lärare har handlar om att vara medveten om 
hur människor lär, fungerar och samarbetar med varandra, samt att utveckla de 
pedagogiska tillvägagångssätten. Enligt Brynolf et.al (2007)  handlar kreativitet om 
att våga vara nytänkande, våga tro på det som görs och att våga prova nya tankar och 
idéer. Det handlar också om god självkännedom och medvetenhet kring sina egna 
tillgångar, och att använda detta för att lösa problem eller skapa något nytt. 
Självständighet, självkännedom, vilja och kraft har stor betydelse för kreativiteten. 
För att människor ska kunna utvecklas i sin yrkesroll och även kunna utveckla 
verksamheten, krävs det att kreativiteten finns där då denna är grunden för en sådan 
utveckling. Andra faktorer som kan komma att påverka verksamheten är de yttre som 
bland annat ledningen och den ekonomiska situationen. Vilken kommun, förskola 
eller vilket arbetslag läraren arbetar i kan också påverka den lärare som försöker 
utveckla nya idéer.  
  
Gottvassli (2002)  beskriver att en kompetent förskollärare ska klara av att hantera 
många olika situationer i sitt ledarskap. Denne ska bland annat arbeta utifrån 
värdegrunden och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Enligt författaren ska barn 
även ha inflytande i verksamheten och förskollärarna ska ge barn ansvar och plats till 
att få vara med att fatta beslut som rör dem och vad som sker i deras vardag på 
förskolan. En förskollärare kan aldrig se sig själv som fullärd då det finns nya saker 
att lära hela tiden. Enligt Kihlström (1998) krävs det av förskollärare att de utgår från 
barns tidigare kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna ta till sig och utveckla 
ny kunskap. Eftersom barn lär sig nya saker hela tiden gäller det att vara medveten 
kring detta. Barn lär sig i alla vardagliga situationer och i samspel med andra barn 
och vuxna i förskolan. Eftersom barn tar efter det vuxna gör har förskollärare stort 
ansvar till hur de själva agerar i olika situationer, förskollärare blir på så sätt 
automatiskt en förebild för barnen. Enligt Gottvassli (2002) har förskollärare ett 
emotionellt ansvar som inkluderar etik och normer. Han menar precis som Kihlström 
(1998) att förskollärare måste agera på ett sätt som gör att barnen som ser upp till 
denne blir goda samhällsmedborgare.  

Williams (2006) betonar hur viktig lärarens närvaro är även om barn lär i samspel 
med varandra. Den vuxnes roll, i det här fallet förskollärarens, handlar om att göra 
barnen uppmärksamma på att avdelningen består av barn som är olika och har olika 
tankar och idéer. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser precis som 
Williams (2006) att förskolläraren måste synliggöra att det finns olika sätt att till 
exempel lösa ett problem på, eller att det finns delade uppfattningar om innehållet i 
en bok eller liknande. Detta leder till att barn förstår vilken mångfald av kunskap de 
besitter tillsammans och att det finns mycket att lära av varandra.  
 
I studien av Sandberg och Kuisma (2008) menar en del av förskollärarna som deltog 
att en del av läraryrket är att problematisera det som normalt ses som självklart och 
även att reflektera över varför barn ska lära sig en mängd olika saker. Att hantera 
barngrupper som är organiserade på olika sätt och där man som lärare uppmuntrar 
till aktiviteter som gynnar barns fortsatta lärande, är kriterier för att vara en 
professionell lärare.  Allt detta handlar om den pedagogiska delen av uppgifter och 
krav lärare har. I studien nämns även den icke likvärdiga fördelning av yrkesstatus 
bland lärare. Vissa lärare arbetar för att anpassa sig efter samhällets snabba 
utveckling, medan andra kämpar mot förändring och utveckling i yrket. Begreppet 
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professionalism förklaras i studien utifrån både ett sociologiskt och ett pedagogiskt 
perspektiv. Den sociologiska innebörden av professionalism kopplar samman till den 
yrkesgrupp som strävar efter status och ställning och där makt är målet. Den 
pedagogiska benämningen på begreppet professionalism handlar om att ha 
kompetens inom sitt område. Skolverket menar att de pedagogiska aktiviteterna som 
finns skrivna i läroplanen kräver yrkeskompetens.  

Tolkningar av begreppet professionalism  
Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärarstudenters olika sätt att tolka 
begreppet professionalism. Resultatet av deras tolkningar delades in i två kategorier 
vilka var ”attityd” och ”kunskap”. Gällande den första kategorin fokuserade båda 
grupperna på de professionella insatserna i yrket och tog medvetet barnets 
perspektiv. Förskollärarna var stolta och tillfreds över sitt yrke och det visade sig 
också att de lyckades hålla relationerna till kollegor och andra i verksamheten på en 
professionell nivå. Den andra kategorin handlade om det förskollärarna visste när de 
undervisade och dessa förskollärare sågs som kunniga. Dessa visste hur barn ska 
behandlas och bemötas samt hur aktiviteter ska utformas med barnets perspektiv i 
åtanke. Studien visar även vikten av samarbete med kollegor och föräldrar gällande 
begreppet att vara en professionell förskollärare. Vidare fick deltagarna utvärdera sig 
själva gällande sin professionalism. De ansågs sig vara professionella då de utgick 
från det som står i läroplanen. Även dokumentation och reflektion tillsammans med 
barnen ansågs vara en del av den professionella delen i yrket. Barnens tankar, idéer 
och frågor togs på allvar och de kände att det var enkelt att samarbeta med kollegor 
och föräldrar.  
Det framkom i studien att studenterna och förskollärarna var överens om att 
begreppet professionalism utgår från att ha kunskap. Det handlade också mycket om 
kompetensen att kunna arrangera praktiska aktiviteter för barnen. Även förmåga och 
erfarenhet ansågs som viktiga för att kunna kalla sig professionell.   

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har undersökt hur förskollärare 
ser på kompetensen inom yrket. I studien står det att en viktig del i att vara ledare är 
enligt de förskollärare som intervjuades är att vara klar och tydlig, att vara 
intresserad och uppmärksam mot andra. Att kompromissa och att låta andra agera 
ledare är även viktiga egenskaper hos en lärare. Det framkommer i studien att en 
ledare även är en förebild och det gäller även att vara social och att skapa relationer 
till andra.  
 
För förskollärarna som intervjuades i denna studie var det viktigt att hålla sig 
uppdaterade kring ny forskning, de menade att det hjälper dem att lösa vardagliga 
situationer på ett mer konstruktivt sätt. För att barn ska utvecklas till goda 
samhällsmedborgare ser förskollärarna det som sitt ansvar att skapa villkor för detta i 
verksamheten. Ledarskap i förskolan är ofta spontant och situationsbaserat, här 
gäller det som lärare att kunna anpassa sig till varje situation och ta tillvara på sin här 
och nu kunskap. Förskollärare måste kunna tänka samtidigt som de agerar då val och 
beslut ofta måste göras i ögonblicket. Det framkom därmed i studien att 
förskolläraryrket är ett yrke som kräver att kunna göra många saker samtidigt vilket 
innebär att kunna vara närvarande psykisk, emotionellt och kognitivt. Som lärare 
krävs det att du kan vara här och nu och att du kan agera och kunna stötta barnen för 
att utnyttja potentialen i varje situation. Simultanförmågan är den förmågan som gör 
att förskollärare kan göra flera olika saker samtidigt.  
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Enligt förskollärarna i studien var den sociala förmågan viktig, att se barns 
perspektiv, att kunna bekräfta barns känslor och erfarenheter och även kunna agera 
demokratiskt. Att se barns behov och vara omsorgsfull är grundläggande för en 
förskollärare, och denna omvårdande del av förskollärares uppdrag inkluderar även 
fostran enligt studien. Fostransuppdraget innebär bland annat att barn får chans att 
utveckla sin identitet individuellt. Lärare kan på många olika sätt i den dagliga 
verksamheten bidra till att barn blir självständiga till exempel genom att låta dem 
göra saker själva. Genom att fostra barn demokratiskt leder det till att de blir goda 
samhällsmedborgare som inte bara bryr sig om sig själva. Genom att arbeta 
demokratiskt och inkludera barnen i den dagliga verksamheten leder detta till att 
barn lär sig demokratiska och etiska värderingar på förskolan.  
 
Inflytande 
Ekelund (2011) beskriver hur arbetet kring läroplanen bör gå till, hon anser att varje 
barn ska få komma till tals och att förskollärarna tar tillvara och lyssna på det barn 
säger och är intresserade av. Vilket innebär att förskollärarna har demokratiskt 
förhållningsätt. Under sin tid på förskolan ska barnen känna sig trygga och uppleva 
dagarna som lustfyllda och roliga, men barn måste även stimuleras och utmanas.  
 
För att barn ska få möjlighet och utrymme att göra sin röst hörd i förskolan krävs det 
enligt Arnér (2009) att läraren har ett förhållningsätt som uppmuntrar detta. För att 
kunna skapa ett demokratiskt samhälle där alla får uttrycka sina tankar och åsikter är 
fostran och utbildning viktiga punkter som bidrar till detta. Barn måste få möjlighet 
att ha inflytande i praktiken och inte bara i teorin. För att barn ska komma till tals 
och kunna påverka sin vardag i förskolan är det viktigt att förskolan utgår ifrån barns 
perspektiv. Arnér poängterar även vikten av de vuxnas förhållningsätt och menar att 
barn ser vuxna som förebilder för hur de ska bete sig i ett demokratiskt samhälle där 
alla medborgare har rättigheter och skyldigheter. 

Johannesen och Sandvik (2009) anser att det inte bara handlar om att barn ska få 
vara med och bestämma när det talas om delaktighet och inflytande i förskolan. 
Delaktighet och inflytande handlar för författarna om att vi alla är del av en 
gemenskap, detta betyder att allas åsikter och ställningar är lika mycket värda, och att 
dessa ska respekteras. Delaktighet och inflytande handlar inte om att någon ska få 
bestämma mer än någon annan, utan det handlar om att samspela, lyssna och 
respektera varandra. Det är inte meningen att barnen ska ta över hela ansvaret för 
den dagliga verksamheten i förskolan utan det största ansvaret ska ligga hos 
förskollärarna.   

För att barn ska få vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten menar även 
Johannesen och Sandvik (2009) att det krävs mycket av förskollärarna. De måste 
hela tiden ställa frågor kring hur de ska arbeta för att barnen ska få vara med och 
påverka sin vardag. Frågor som kan komma att dyka upp handlar till exempel om hur 
förskollärarna ska lyckas uppmärksamma de allra minsta barnen med litet ordförråd 
och sitt kroppsspråk till uttryck. Moss och Dahlberg (2005) menar att om förskolor 
arbetar aktivt med inflytande och delaktighet kan det vara grunden för att skapa ett 
klimat där alla har chans till att utrycka sina åsikter och tankar.  

Enligt Johannesen och Sandvik (2009) ska alla barn ha rätt till att aktivt få vara med 
och påverka sin vardag på förskolan. Att aktivt arbeta för att barn ska få inflytande 
och vara delaktiga i sin vardag kräver mycket från förskolläraren då dennes roll hela 
tiden kommer att utmanas. Förskollärarna måste våga tro på att barnet är kompetent 
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och lita på barns förmåga. Författarna anser att förskollärare måste våga tro att barn 
har kunskap kring det de inte kan förstå. Författarna menar vidare att vuxna har mer 
makt än barn vilket kräver att vuxna noga tänker på hur de bemöter barn. Att bemöta 
barn, låta dem utrycka sina åsikter och få göra sin röst hörd bidrar det till ett öppet 
klimat. Genom reflektion med arbetslaget kan barnens inflytande och delaktighet 
öka.  Stensmo (2001) anser att det krävs att barn får vara delaktiga i till exempel 
planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter för att förbereda dem till att 
bli ansvarfulla, demokratiska och delaktiga samhällsmedborgare. 

Johannesen och Sandvik (2009) poängterar även vikten av ett bra samspel mellan 
barn och vuxna. För att öka inflytandet och delaktigheten för barn i förskolan menar 
de att förskollärare måste våga släppa taget, dock inte ansvaret.  De menar vidare att 
förskollärare även måste följa barn i deras processer och våga ta tillvara det de säger 
och utrycker med hjälp av olika uttrycksformer. Barn kan otroligt mycket och har lika 
mycket att bidra med, här är tron på att barn kan och är kompetenta viktig. Det är de 
vuxna som arbetar på förskolan som är i en läroprocess varje dag tillsammans med 
barnen.  

Hinder och villkor för inflytande 
I Sandberg och Erikssons studie (2010) har förskollärare intervjuats för att svara på 
hur de arbetar kring barns delaktighet. I svaren framkommer det att förskollärarna 
anser att barn får vara med och påverka verksamheten men att det även finns en del 
hinder och villkor för detta. Det hinder och villkor som kan finnas är om det finns 
tillräckligt med personal, hur gamla barnen i fråga är och hur arbetslaget ser 
ut. Andra saker som kan komma att påverka är hur barnen uppfostras hemma, vilka 
rutiner och strukturer som finns på förskolan samt vad som anses vara 
förskollärarnas ansvar att bestämma över. 
 
Enligt förskollärarna i studien har den muntliga kommunikationen en stor roll för 
hur barn ska kunna ha inflytande i verksamheten. Genom att ha material och andra 
aktiviteter tillgängliga för barn ökar barnens delaktighet i verksamheten. Då 
förskollärare är medvetna om sin yrkesroll bidrar det till att barn kan bli mer 
delaktiga i förskolan. För att öka barns inflytande i verksamheten beskriver 
förskollärarna några viktiga delar som bidrar till detta. De olika delarna som beskrivs 
är att ha en professionell relation till föräldrar, samarbetet i arbetslaget och vara 
medveten kring värden som rör den professionella yrkesrollen. Andra viktiga 
aspekter som nämndes av förskollärarna som deltog i studien var att vara medveten 
om vikten av att låta barn vara delaktiga samt att vara medveten om sitt arbetsätt. 
 
Westlund (2011) hävdar att förskollärarna i studien arbetade till största del med 
barns inflytande genom att skapa tillfällen där barnen fick välja och bestämma i olika 
situationer. Förskollärarna lät inte barnen välja helt fritt, utan gav barnen alternativ 
att välja mellan, detta gällde främst under planerade aktiviteter. Barnen blir mer 
medvetna om att de kan göra olika val och detta bidrar till att barnen får inflytande 
över aktiviteter till en viss del. I studien ger förskollärarna barnen olika erbjudanden, 
det kan hjälpa de barn som har svårt att uttrycka sina åsikter och vad de önskar att 
göra. När barnen kommer med förslag på vad de vill göra försöker förskollärarna 
uppmuntra detta på bästa sätt. Förslagen som barnen kommer med kan handla om 
vad de vill göra i samlingen eller hjälpa till med som är ”frökens” uppgift. När barn 
får hjälpa till med olika sysslor som förskollärare gör i vanliga fall kan detta bidra till 
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att barnen känner sig ansvarsfulla och det är även ett sätt att öka barns inflytande i 
verksamheten enligt studien.  
 

3 Metod 
I detta avsnitt redovisas vilka metoder som använts för att få fram allt innehåll till 
resultat och analysdelen.  
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000) anser att kvalitativ forskning handlar om vad människor har för 
attityder och idéer som framkallar människors beteende och handlingar. Vårt 
examensarbete är en kvalitativ undersökning och en del av ett internationellt 
forskningsprojekt. Det fanns en bestämd datainsamlingsmetod som användes i 
undersökningen.  Syftet med vårt arbete är att undersöka hur förskollärare uppfattar 
den egna yrkesrollen i relation till barns inflytande i verksamheten. Undersökningen 
genomförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Precis som 
med metodvalet var intervjufrågorna redan utformade (se bilaga 3) eftersom de är en 
del i det internationella projektet. Egna frågor fick läggas till som skulle passa vårt 
syfte och hjälpa oss att få svar på våra forskningsfrågor. Det internationella projektets 
syfte är att undersöka förskollärares professionalism och varit en utgångspunkt att 
utforma vårt arbete. Genom att utgå från detta har ett syfte och två frågeställningar 
formats utifrån det som intresserar oss.  
 
Denscombe (2000) och Wibeck (2010) beskriver vad en fokusgruppsintervju är och 
hur den går till. Det förklaras som en intervju där deltagarna delar med sig av sina 
tankar och erfarenheter kring en fråga under en viss tid. Som deltagare i en 
fokusgruppintervju finns det regler som ska följas och roller som ska tilldelas.  Den 
som leder samtalet kallas för moderator. Dennes uppgift är att ställa frågorna och se 
till att hålla igång samtalet. Moderatorn ska vara opartisk och det är gruppens 
gemensamma slutsatser som spelar roll, inte de enskilda svaren. Under intervjun är 
även en observatör närvarande vars uppgifter är att anteckna intressanta delar ur 
intervjun samt sammanfatta deltagarnas svar i slutet. En mall med frågor används av 
moderatorn under intervjuns gång och denna innehåller öppningsfrågor med syfte 
att deltagarna ska få en bild av varandra. Frågorna är oftast korta och fokuserar på 
fakta om deltagarna, till exempel kön, ålder och utbildningsbakgrund. Dessa frågor 
används bara som uppvärmning och blir alltså inte analysmaterial i denna studie. 
Introduktionsfrågor används med syfte att presentera det givna ämnet som ska 
samtalet ska kretsa kring. Dessa frågor är öppna och finns inte heller ett givet svar, 
detta för att deltagarna ska känna att inget svar är rätt eller fel. Vidare kommer 
moderatorn in på så kallade övergångsfrågor som leder till nyckelfrågorna. Dessa 
nyckelfrågor är det som större delen av intervjun handlar om. För att avrunda 
fokusgruppsintervjun ställer moderatorn så kallade avslutande frågor där deltagarna 
får tillfälle att komentera eller tillägga något gällande det som diskuterats. Här kan 
även observatören läsa upp en sammanfattning av diskussionen som genomförts, och 
på så sätt kan deltagarna avgöra om en rättvis bild av deras svar har framhållits. 
Ytterligare en fråga ställs, den så kallade slutfrågan där deltagarna får tilläga 
någonting som förbisetts eller liknande.  
 

3.2 Genomförande 
Enligt Wibeck (2000) kräver en fokusgruppsintervju mellan fyra och sex deltagare för 
att få ut tillräckligt av intervjun. Denscombe (2000) menar att en 
fokusgruppsintervju vanligtvis består av sex till nio deltagare. Två 
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fokusgruppsintervjuer genomfördes varav ena gruppen bestod av fyra deltagare, och 
den andra av två deltagare. Egentligen skulle fyra förskollärare ställa upp under den 
andra fokusgruppsintervjun men på grund av sjukdom och personalbrist var det bara 
de två som kunde gå ifrån barngruppen och delta i fokusgruppintervjun. Även tre 
enskilda intervjuer genomfördes tillsammans med några förskollärare som fick svara 
på samma frågor som deltagarna i fokusgruppsintervjuerna. Enligt Denscombe är 
den enskilda intervjun en av de enklaste intervjumetoderna. Detta på grund av att det 
endast finns en deltagare i intervjun att fokusera på, både när det gäller bokning av 
intervju men också under intervjuns gång. I en semistrukturerad intervju har 
intervjuaren förberett frågor som besvaras så utförligt som möjligt. Den som blir 
intervjuad ska här få ta mycket plats med sina svar och tankar. Våra intervjuer, både 
de enskilda och fokusgruppsintervjuerna, var en semistrukturerad intervju. Vi 
försökte ta så lite plats som möjligt genom att bara ställa frågor och följdfrågor, 
resten skötte deltagarna så bra själva genom att dela med sig av sina tankar och 
diskussioner med varandra i fokusgruppen.  
 
Olika förskolor kontaktades för att se om det fanns intresse att ställa upp på 
intervjuer. Efter att förskolorna bekräftat att de ville delta, skickades missivbreven (se 
bilaga 1 och 2) ut till samtliga för att läsas igenom och skrivas under. I projektet som 
vårt examensarbete är en del av, ska fokusgruppsintervjuer genomföras. Det har varit 
svårt att få ihop deltagare till just dessa intervjuer och fick till en början bara ihop 
förskollärare till en fokusgruppsintervju. De enskilda intervjuerna var enklare att få 
ihop deltagare till. Det visade sig att förskollärarna som skulle delta i 
fokusgruppsintervjuerna var nervösa och oroliga över vilka frågor som skulle ställas. 
Ett beslut togs om att försklara mer ingående vad frågorna skulle handla om då det 
fanns en oro över att de skulle avstå från intervjun, men även för att de skulle känna 
sig trygga och förberedda. Vi var på plats i god tid innan intervjutillfällena för att vara 
förberedda och se att den tekniska utrustning som skulle användas fungerade som 
den skulle. När deltagarna var samlade fick de varsitt papper med intervjufrågorna 
för att de enkelt skulle kunna följa med själva. Det märktes att detta var uppskattat då 
de flesta tyckte det var svårt att förstå en del av frågorna på en gång, och behövde läsa 
den själv några gånger innan de kunde svara.  
 
Den beräknade tiden för fokusgruppsintervjun var cirka 60 minuter, men på grund av 
personalbrist på ena förskolan gavs en tid på endast 45 minuter. Detta gjorde att 
intervjun fick skyndas på vilket märkbart påverkade deltagarna på så sätt att de 
svarade med ett stressat intryck. Det kändes dock som att intervjun gav tillräckligt 
mycket information. Den andra fokusgruppsintervjun tog runt 60 minuter trots att de 
bara var två som deltog, gruppen upplevdes som diskussionsglada. De enskilda 
intervjuerna tog allt mellan 30-60 minuter vardera beroende på hur mycket de hade 
att säga.  
 
Efter den första fokusgruppsintervjun visade det sig att de frågor vi trott skulle 
besvara vår forskningsfråga angående inflytande inte var tillräckliga. Därför togs 
beslutet att lägga till en kompletterande fråga (se bilaga 3) kring inflytande som 
sedan användes i de intervjuer som kvarstod. Ytterligare sex förskollärare fick frågan 
kring inflytande för att variationen i resultatet skulle öka då den första 
fokusgruppsintervjun inte innehöll denna fråga.  
 
Denscombe (2000) menar att ljudupptagning är nödvändig om den som intervjuar 
vill ha intervjudata som är bestående och komplett. Två diktafoner lånades ifall något 
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tekniskt fel skulle uppstå med den ena, vilket också skedde under den första 
fokusgruppsintervjun. Författaren menar att det är grundläggande att kontrollera 
utrustningen innan en intervju påbörjas eftersom det inte går att begära att 
deltagarna ska ta om hela diskussionen om tidigare material gått förlorat. Under 
fokusgruppsintervjuerna användes även anteckningar som en av oss ansvarade för, 
den andra intog rollen som moderator och ställde alltså bara frågorna. Enligt 
Denscombe (2000) kan anteckningarna fungera som en bestående dokumentation 
för att det enkelt ska kunna gå att se tillbaka i anteckningarna och se vad som sagts. 
Det här var nödvändigt då det i slutet av fokusgruppsintervjuerna skulle ges en 
sammanfattning av förskollärarnas svar och åsikter. Bortsett från dessa intervjuer 
genomförders ytterligare intervjuer av tre andra studenter som också deltagit i 
forskningsprojektet. Alla har använt sig av samma intervjuguide vilket innebär att 
alla kommer att få ta del av varandras svar som känns relevanta för var och en.   
 
Stukát (2011) beskriver två olika typer av bortfall, det ena kallar han för externt 
bortfall och det andra för internt bortfall. Den första varianten handlar om det 
bortfall som sker när svårigheter kring att hitta deltagare inför en undersökning. Den 
andra varianten av bortfall handlar istället om när deltagare av någon anledning 
avviker från undersökningen, till exempel frånvaro på grund av sjukdom. Arbetet 
drabbades av ett internt bortfall inför fokusgruppsintervju två på grund av sjukdom 
och personalbrist. Detta bortfall anses inte haft någon negativ inverkan på intervjun 
då de resterande två förskollärarna som deltog hade väldigt utförliga svar och en 
innehållsrik diskussion sinsemellan.  
 

3.3 Urval 
Följande tabell visar antalet personer som deltagit i de intervjuer som genomförts. 
Denna tabell inkluderar alla deltagare i de intervjuer som vi tagit del av i det 
internationella forskningsprojektet. 
 

Tabell 1: Antal deltagande förskollärare 

 Fokusgruppintervju Individuell intervju 
Kvinnor 12 15 
Män 1 0 
Totalt 13 15 
 

Utifrån det internationella forskningsprojektet fanns krav på att endast utbildade 
förskollärare fick delta. Det fanns även direktiv om att de enskilda intervjuerna skulle 
bestå av förskollärare som arbetat olika länge. Dessa tidsperioder var 1-5 år, 6-14 år 
och 15 år eller mer. När det gäller fokusgruppsdeltagarna fanns inga bestämde 
direktiv på hur länge de arbetat som förskollärare. Samtliga förskollärare fick svara 
på alla frågor som fanns i intervjuguiden, men endast de frågor som är väsentliga för 
vårt syfte och våra frågeställningar kommer redovisas i resultatdelen.  
 

Två sorters urval gjordes inför intervjuerna, Denscombe (2000) benämner dessa som 
subjektivt urval och tillfällighetsurval. Subjektivt urval innebär att deltagarna väljs 
utifrån syftet med forskningen som genomförs. Det förutsätter att personen som 
intervjuar känner till en del om deltagarna. Tillfällighetsurval handlar om att 
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intervjuaren använder sig av personer som finns tillgängliga och att det därför inte 
ligger någon speciell tanke bakom valet av deltagare.  

När de enskilda intervjuerna genomfördes handlade det om ett subjektivt urval, då 
kraven var att intervjua en utbildad förskollärare som arbetat ett visst antal år. Därför 
kontaktades personer vi redan kände till och som stämde in på dessa kriterier. Detta 
betyder att en viss förkunskap kring dessa personer fanns och handplockades för att 
kriterierna skulle uppfyllas. När det gäller fokusgruppsintervjuerna var det mycket 
svårare att få tag i personer som ville ställa upp eller hade tid. Detta resulterade i att 
ett fritt val av deltagare inte kunde göras. Det enda kriteriet som fanns här var att 
deltagarna skulle vara utbildade förskollärare. Många tackade nej vilket innebar att 
de som tackade ja blev dem som intervjuades. Till denna kategori hör även de sex 
deltagare som fick den kompletterande frågan kring inflytande. Här valde vi att 
kontakta förskolor vi varit i kontakt med tidigare för att se om det fanns några 
förskollärare som ville svara på frågan kring inflytande. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingsarbetet är något som Denscombe (2002) beskriver som en 
tidskrävande process i en forskning. För att effektivisera arbetet delades 
transkriberingen av materialet upp. På så sätt sparades värdefull tid in som kunde 
användas till att skriva på andra delar av arbetet. Enligt Denscombe är det 
nödvändigt att transkribera det material som tagits fram. Detta för att underlätta 
urval av väsentliga bitar till resultatdelen, men också för att underlätta analysen i 
arbetet. Författaren menar att det är smidigare att ha hela intervjun framför sig i 
pappersform, för att det är lättare att bläddra i papper än att spela om en ljudfil. 
Denscombe menar att det finns faktorer som kan försvåra transkriberingsarbetet, 
som till exempel att deltagarna i intervjun pratar i munnen på varandra, inte avslutar 
sina meningar eller att andra störande ljud runtomkring uppkommit under 
inspelningen. Denscombe (2002) menar vidare att det under en transkription kan 
komma att behövas en redigering av de meningar som sagts för att de på pappret ska 
bli enklare att förstå. För att få med vilken stämning och vilka gester som visat sig 
under intervjun, går det att välja att ta med detta i transkriptionen. Detta alternativ 
valdes bort eftersom det inte var relevant för den här undersökningens syfte.  
 

Allt började med att svaren valdes ut från de frågor som vi och de övriga studenterna 

fått fram under intervjuerna. Det har funnits tillgång till fyra fokusgruppintervjuer 

och 13 individuella intervjuer inklusive de sex kompletterande frågorna kring 

inflytande. Bland dessa intervjuer har vi enbart funnit tre fokusgruppintervjuer och 

nio individuella intervjuer relevanta. 

 
 
Tabellen nedan förtydligar detta. 
 
Tabell 2:  
 Fokusgruppintervjuer Individuella intervjuer Totalt 
Antal: 3 9 12 
    
 
 



12 
 

 

Vidare i arbetet lästes svaren för att finna mönster och välja ut de frågor som ansågs 
vara relevanta för våra forskningsfrågor. Dessa mönster bildade kategorier som 
valdes ut och sorterades upp utifrån svaren. Till en början kunde svaren delas in i nio 
kategorier men det visade sig sedan att flera av dem inte var relevanta för arbetets 
syfte. Kategorierna blev då tre stycken som var relevanta. Vi kunde här se att en av 
kategorierna som handlade om inflytande kunde delas upp. Slutligen hade vi med 
denna uppdelning totalt fyra kategorier kopplade till syftet och forskningsfrågorna. 
Resultatet kategoriserades utefter begreppen trygghet, läroplanen- och styrdokument 
samt inflytande som delades upp. Intervjudokumenten lästes igenom innan citat som 
passade in under var och en av kategorierna valdes ut. När detta var gjort granskades 
och jämfördes citaten under kategorierna med varandra för att reflektera över 
likheter och skillnader svaren emellan.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Vid forskning menar Stukát (2011) att det är viktigt att se över pålitligheten av 
arbetet, detta genom att titta på undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
kan ses som ett instrument som används för att mäta hur pålitligt mätinstrumentet 
är. Validiteten är ett mer komplext begrepp att förklara men Stukát beskriver det som 
ett hjälpmedel för att se hur bra ett mätinstrument mäter det som är avsett att mätas.  
Det var synligt att förskollärarna som deltog i våra intervjuer upplevde frågorna som 
svårtolkade. Eftersom alla förutom en fråga i intervjuguiden var färdigformulerade 
var det svårt även för oss att veta hur det var menat att de skulle tolkas. Stukát (2011) 
beskriver olika faktorer som kan komma att påverka reliabiliteten. Han nämner bland 
annat feltolkning av frågor som en störning i reliabiliteten, antingen från intervjuaren 
eller de som intervjuas. Under en fokusgruppsintervju upplevdes deltagarna som 
stressade mot slutet, dels på grund av nervositet vilket de hade uttryckt innan, och 
dels för att den avsatta tiden inte skulle räcka till. Stukát menar att även dagsformen 
kan påverka reliabiliteten vilket kan kopplas till denna känsla av stress.  
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Hänsyn till de forskningsetiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2001) har tagits. 
Aspekterna innehåller fyra olika delar dess är dels informationskravet som innebär 
att de som deltar i en undersökning ska bli informerade om vad det handlar om. I 
missivbrevet fick förskollärarna information om vad intervjun handlade om och i 
vilket syfte arbetet skulle användas. Samtyckeskravet är den andra delen som innebär 
att deltagandet är frivilligt och får avbrytas av deltagaren själv om så önskas. Även 
detta förtydligades i missivbrevet samt innan intervjuerna startade.  Med 
konfidentialitetskravet menas att all information om personerna som deltar är hemlig 
och kommer inte visas för offentligheten. Förskollärarna försäkrades om att det inte 
skulle gå att ta reda på vilka som sagt vad i undersökningen. Den sista delen är 
nyttjandekravet, denna del garanterar att allt insamlat material inte kommer att 
användas i annat syfte än det angivna. Även detta informerades förskollärarna om i 
god tid innan. I missivbrevet fick det även skriva på sitt godkännande att delta i 
undersökningen, därmed har hänsyn tagits till informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet samt till konfidetialitetskravet. Denscombe (2002) betonar vikten av 
att få ett medgivande från deltagarna i studien och att de är väl informerade hur 
intervjun kommer gå till och dess syfte. 
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4 Resultat 
I denna del av studien redovisas det resultat som framkommit utifrån våra egna och 
de intervjuer som de andra studenterna som deltagit i det internationella projektet 
genomfört, för att få så många olika infallsvinklar som möjligt. Från resultatdelen 
framkom till den första forskningsfrågan om yrkesrollen två kategoriser vilka var 
trygghet samt läroplanen- och styrdokument. Den andra forskningsfrågan om 
inflytande innehöll två kategorier, dessa var välja mellan förutbestämda val samt 
välja fritt inflytande. 
 

4.1 Förskollärarens syn på sin egen yrkesroll 

Förskollärarna upplever att yrkesrollen inte har hög status i samhället men att det är 
barnen de arbetar och finns till för, vilket är det viktigaste. Det framkommer att 
samhällets syn på förskollärare är nedvärderande då uppfattningen är den att 
förskollärare snyter näsor och byter blöjor. Förskollärarna menar att alla behöver 
förstå att barnen även lär sig och utvecklas i förskolan. Det handlar om att barnen ska 
kunna samspela i tidig ålder, utveckla empati, lära sig kommunicera och lösa olika 
problem och konflikter. I några av intervjuerna framkommer det att förskollärarnas 
uppfattning är att yrkesrollen som lärare inte har något speciellt uppdrag som är 
statusfyllt, men att det egentligen är svårt att svara på eftersom definitionen av status 
kan variera. Det är tydligt att majoriteten är nöjda med den yrkesroll de har idag och 
hur inget behöver ändras på. De menar att yrkets status förmodligen skulle vara 
högre i samhällets ögon om förskollärare tjänade betydligt mycket mer än i dagsläget. 
Enligt en förskollärare är det kvalitén på den kompetens förskolläraren besitter som 
ger status. Gällande vad förskollärarna tycker ger status framgår det att en viktig del 
är att vara en närvarandra förskollärare som ser barnens behov, men även att 
inspirera och utmana barnen ger status.  

Arbetet kring de sociala bitarna som läran om empati ökar också statusen i 
yrkesrollen. Den nya läroplanen har haft stor inverkan på förskolläraryrkets status i 
och med att det är specificerat vad förskollärarnas uppgifter är. En annan deltagare 
tycker även att språket är avgörande för förskollärarnas status. Gällande yrkesrollen 
redogjorde förskollärarna för flera olika egenskaper som förklarade hur de var som 
förskollärare. De olika egenskaperna som nämndes var närvarande, engagerade och 
inspirerande förskollärare som lyssnade på kollegor och barn samtidigt som de var 
rättvisa, tålmodiga och tillåtande.  

De menar att bra förskollärare är de som tar chanserna de får till utveckling, är en 
trygg och stabil person för barnen och som kan ha en busig sida och en bestämd. För 
att vinna barnens respekt menar förskollärarna att det är viktigt att ha dessa 
egenskaper. Förskollärarna berättade att de var stolta över sitt yrke och att de är 
medvetna om att samhället inte ser det som något högstatusyrke. De tror dock att 
yrkesstatusen förmodligen skulle öka om flera män valde den yrkesinriktningen, 
samtidigt tycker de inte att det ska behöva vara så. De känner att föräldrarna 
uppskattar det arbete de gör under dagarna med deras barn, bara det tycker 
förskollärarna är en sorts status. 

När de reflekterar vidare över sin yrkesroll såg de sig själva som pratsamma, 
professionella och engagerade förskollärare som är fullt medvetna om att de är där 
för barnens skull, inget annat. De arbetar för att vara framåtsträvande och förbättra 
det som förbättras kan. De lärarstudenter som haft praktik hos dem har varit en stor 
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hjälp för att hålla dem uppdaterade. Eventuell utveckling ligger i att våga ta för sig 
mer när det gäller egna idéer och tankar, men också att våga säga ifrån när det är 
någonting som inte känns bra. De menar att de ibland kan vara konflikträdda och 
inte våga stå för sin sak. När det gäller förskollärarens professionella ansvar menar 
några av förskollärarna att de i alla sammanhang behöll sin professionella yrkesroll, 
men att det många gånger kan vara svårt att leva upp till. De gånger de riskerade att 
bli oprofessionella kunde handla om stressrelaterade orsaker när tålamodet tryter. 
Vidare tyckte dessa förskollärare att det var svårt att definiera ”professionell” då det 
är ett brett begrepp. Andra önskemål på utveckling och förändring handlade om att 
kunna vara mer närvarande i barngruppen och ha tid för barnen. Förskollärarna 
försöker hela tiden att ha en positiv inställning och hjälpa de barn som har en jobbig 
dag. Att både ha barnasinnet kvar men samtidigt agera vuxet är en viktig egenskap. 
En förskollärare beskriver sig själv som en person som sprider energi och glädje men 
som också står på barnens sida och ställer upp för dem. 
 
Några förskollärare ansåg att deras professionella ansvar låg i hur de bemöter 
kollegor, föräldrar och barn. För dem var det viktigt att visa respekt och förtrogenhet 
gentemot dessa grupper, samt att ha ett vårdat språk. I att vara professionell ingår att 
föregå med gott exempel och vara en förebild för barnen, då förskollärare oftast har 
allas ögon på sig hela tiden. Bland några av de förskollärare som intervjuades 
framkom det att de även ställer krav på sig själva. De menar dock att de egna kraven 
inte är relevanta för yrkesrollen, dessa handlar mer om strävan efter att utföra ett 
felfritt arbete varje dag. Förskollärarna menar att allt ansvar, alla krav och 
skyldigheter som en förskollärare har bör ge status i yrket. Att hålla i föräldrasamtal 
och kunna leda olika grupper var också delar som förskollärarna tyckte hörde till de 
krav de har på sig.  

4.1.1 Förskollärarna prioriterar att barnen känner trygghet 
De skyldigheter förskollärarna ansågs sig ha handlade om barnens välmående och 
plikten att anmäla då barnen far illa. De berättar att anmälan många gånger runnit ut 
i sanden då en osäkerhet infunnit sig i och med att de måste stå till svars för vad de 
tänker, skrivit eller gjort angående misstankarna. En annan skyldighet enligt några 
förskollärare är att de ska ta barns parti och se till att dessa inte blir utsatt för någon 
form av kränkande handling på förskolan. Även skyldigheter gentemot föräldrar ska 
tas hänsyn till om förskolläraren misstänker något utöver det vanliga hos ett barn. 
Förskollärarna menar att det i arbetet med småbarn är viktigt att ta hänsyn till att 
många av dem inte har något verbalt språk. De menar då att det är förskollärarens 
skyldighet att hjälpa barnen att bli förstådda vilket de menar bidrar till en 
trygghetskänsla.  

Förskollärarna nämnde leken som någonting betydelsefullt och att det är den som är 
grunden till utveckling gällande socialt samspel, men även ämnesrelaterade 
kunskaper och konflikthantering. Målen med verksamheten som förskollärarna 
beskriver handla också om att barnen ska känna sig trygga och betydelsefulla på 
förskolan. De ska också få ha roligt och känna gemenskap med både vuxna och barn.  

Vidare menar några andra förskollärare att deras uppgift är att se till så att barnen 
trivs, är trygga och bygger upp en stark självkänsla. Målet för förskollärarna är att 
barnen ska få en lustfylld, lärorik och utvecklande tillvaro på förskolan. Det är även 
viktigt att se hur barnen lär sig och hur de förhåller sig till sitt eget lärande. Den fria 
leken är ett sätt för förskolläraren att se vad barnen har för intressen och hur de 
utvecklats. Utifrån detta kan verksamheten planeras så att alla barn får en vardag 
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som grundar sig i deras förutsättningar. En av de skyldigheter som förskollärare har 
är bland annat att barnen ska ha roligt och känna sig trygga när de är på förskolan. 
Som förskollärare utmanar och stimulerar de barnen till att tänka själva och komma 
med egna idéer. 
 
Under intervjuerna framkom det att en del av förskollärarna tyckte att det 
professionella ansvaret i första  hand ligger  gentemot barnen och i andra hand mot 
kollegor. Ansvaret ligger också i att se till att verksamheten planeras efter 
styrdokumenten och att förutsättningar ges till barnen att lära sig och utvecklas. Att 
barnen får vara med och påverka verksamheten och dess innehåll är någonting som 
förskolläraren värdesätter. Några av förskollärarna menade att det i det 
professionella ansvaret ingår det att kunna koppla praktiken till läroplanens innehåll, 
men det viktigaste ansvaret kan återkopplas till målen med arbetet i förskolan. Det 
vill säga att barnen ska känna sig trygga och omtyckta på förskolan. Några av dessa 
skyldigheter nämner även förskollärarna som de krav som finns.  Att barnen ska 
känna sig trygga, har roligt och att kraven har sin utgångspunkt i det som står i 
läroplanen, men även i de önskemål och åsikter som kommer från föräldrar och 
chefer. En förskollärare beskriver: 
 

Först och främst trygga barn, det säger vi för det mesta men så är det. Om man inte har trygga barn 
och trygga föräldrar kan man inte nå det andra heller som vi jobbar med. Sen ska man ju tänka lite 
läroplanen och tänka utifrån det och de här olika målen som vi har.  

4.1.2 Förskollärarna värdesätter läroplan och styrdokument 

Det är viktigt att aktiviteterna som utförs har ett syfte och att verksamheten planeras 
efter de olika styrdokument som finns. Inför planering är det också ett av målen att 
uppfylla de behov som finns hos barnen, men också att arbeta för att utveckla 
barnens empati och hur de ska vara mot varandra på förskolan. Att barn ska lära sig 
regler och samspel med andra är även ett viktigt mål för att barnen ska utvecklas och 
kunna fungera i samhället. Enligt förskollärarna själva handlar kraven i yrket mest 
om arbetet som driver bort dem från barngruppen som till exempel handlingsplaner 
och dokumentation.  
 
Ett av kraven är också att barnen ska ha en bra verksamhet att komma till som även 
följer läroplanens kriterier. Förskollärarna menar dock att det är viktigt att hålla 
tillbaka en del av kraven och sortera vilka som är relevanta för den åldersgrupp de 
arbetar med. För att enklare kunna hantera kraven från föräldrar, får de berätta vilka 
förväntningar de har på verksamheten och på förskollärarna innan barnen börjar på 
förskolan. De menar även att föräldrarna ställer högra krav som många gånger inte 
går att leva upp till. Många av dessa föräldrar förväntar sig att deras barn ska lära sig 
räkna och skriva på förskolan så som elever gör i skolan. Här menar förskollärarna 
att de måste vara lyhörda för barnens intresse kring detta och inte tvinga fram 
nyfikenheten. Det är då barnen lär sig, när intresset och engagemanget får växa fram 
med tiden. De krav som ställs på förskollärarna kommer alltså från föräldrar, chefen, 
skolverket och kommunen och sätter press på dem. Det är även viktigt att reflektera 
över vilka krav som är relevanta för yrkesrollen och vilka krav som går att sortera 
bort. Att tillsammans med arbetslaget strukturera upp kraven och prioritera rätt 
menar de underlättar för att verksamheten ska fungera.  
 
Förskollärarna menade även att en skyldighet är att följa upp verksamhetsplaner och 
andra styrdokument. Det finns även skyldigheter gentemot chefer, föräldrar och 



16 
 

 

kollegor. Det finns hela tiden yttre omständigheter som påverkar innehållet och sättet 
att arbeta på. När personalbristen är hög och inga vikarier finns att tillgå, brister den 
professionella rollen och dagen går ut på att ta hand om barnen och se till att de är 
mätta och glada. Det finns alltså inget tänk utifrån läroplanen och arbetet kan inte 
utföra på ett sådant sätt som utmanar och stimulerar barnen. Att låta personliga 
känslor och åsikter stå åt sidan och behålla den professionella rollen inför föräldrar, 
barn och kollegor är viktigt för några av förskollärarna.  
 
Det professionella ansvaret handlar om att följa läroplanen och att vara en 
närvarande förskollärare för att se barnen. Det är också viktigt att kunna sammarbeta 
med andra då du hela tiden arbetar i ett arbetslag. En del av den professionella rollen 
handlar om att behandla alla barn lika för att de ska känna sig inkluderade i 
verksamheten. Det är minst lika viktigt att vara professionell i sin roll gentemot 
barnen som det är att vara professionell gentemot föräldrarna. Att vara professionell 
innebär att ha yrkeskompetens och kunskaper kring läroplanen, men även vara 
medveten om sina brister och gränser. Medvetenhet kring vilka uppdrag som ingår i 
yrkesrollen som förskollärare, underlättar om konflikter uppstår med föräldrars krav 
och åsikter.   
 
4.2 Barns inflytande i verksamheten 
 

4.2.1 Förskollärarna låter barnen välja mellan förutbestämda förslag  
Hos förskollärarna var det tydligt att de vill ge barnen frihet att välja själva mellan 
aktiviteter under dagen.  Förskollärarna nämnde även entreprenöriellt lärande och 
att det är entreprenöriella förskollärare de strävar efter att vara. Det framkommer 
även i intervjun att förskollärarna lägger stor vikt på vuxennärvaro i barngruppen för 
att kunna se barnens utveckling. Det fanns inte mycket förskollärarna skulle vilja 
ändra på gällande hur de var i sin yrkesroll, men efter vidare diskussion kunde de 
nämna ett flertal områden de skulle vilja utveckla hos sig själva. De skulle bland 
annat vilja ge barnen mer inflytande, att inte fastna i de gamla rutinerna så de slutar 
att utvecklas.  

På en förskola skapar förskollärarna situationer för att barnen ska känna att de har 
inflytande. På en del förskolor får barnen bestämma över en viss del av dagen, till 
exempel välja fritt vad de vill göra på eftermiddagen. Här tar även en av 
förskollärarna upp det entreprinöriella lärandet och att det enligt henne är rätt sätt 
att arbeta på. Däremot menar hon att det är en lång bit kvar innan detta kommer vara 
synligt på förskolan 

4.2.2 Förskollärarna låter barnen välja fritt  
En förskollärare uttryckte sig som att det krävs oerhört mycket energi för att låta barn 
vara med och ha inflytande i verksamheten. De andra svaren hade en mer positiv ton 
och förskollärarna beskrev hur de arbetade för just detta. De motiverade barnen till 
att tro på sig själva och de tankar och idéer de hade kring saker och ting. De arbetar 
också kring inflytande genom att anpassa miljön efter deras behov och att leksaker 
och annat de vill leka med finns tillgängligt på deras nivå. Genom att lära känna varje 
barn väl bidrar det till att de känner sig trygga, och när barn känner så vågar de ta för 
sig mer i vardagen på förskolan. Detta bidrar till att de får mer inflytande över sin 
egen situation i förskolan.  
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Att vara lyhörd för vad barnen uttrycker för önskemål, funderingar och 
frågeställningar, resulterar det i att förskollärarna kan planera verksamheten efter 
detta. En förskollärare uttrycker detta genom följande citat: 

Jag tycker alla barn i varje förskola överallt ska få vara med och bestämma över sin dag och vardag i 
förskolan eftersom det är där de spenderar större delen av dagen. Dem är människor dem också och 
vi kan inte styra och ställa över dem när det gäller allt.  

 
Det är också viktigt att den fria leken förblir fri och att det också innebär att barnen 
ska få vara med och bestämma över den lekmiljö där de ska hålla till. 

5 Resultatanalys och Diskussion 

 5.1 Förskolläraren syn på den egna yrkesrollen 
 

5.1.1 Förskollärarna prioriterar att barnen känner trygghet 
Många av förskollärarna ser barns trygghet som en betydande del för att barnen ska 
utvecklas på förskolan. Vår uppfattning är att förskollärarna arbetar aktivt med att 
anpassa verksamheten efter barnens behov och önskemål då dem tycker det är viktig 
att barnen känner trygghet. Några av förskollärarna beskriver att trygga föräldrar är 
grunden för trygga barn.  De menar också att en skyldighet för förskolläraren är att se 
till så barnet inte blir utsatt för något de själv inte vill vilket också hör ihop med 
känslan av trygghet. Tryggheten baseras på att barnen ska känna gemenskap i den 
övriga barngruppen, men också att de ska känna glädje och ha en bra relation till 
vänner och personalen på förskolan. Skillnader har funnits då en del av 
förskollärarna har den gemensamma uppfattningen om att föräldrarnas tillit och 
trygghet påverkar barnens trygghet på förskolan. I läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolans uppdrag är att tillsammans 
med hemmen arbeta för att barnen ska bli goda samhällsmedborgare. Arbetslaget ska 
tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare föra dialog kring barnens fostran 
samt diskutera de förhållningssätt och regler som finns i förskolan. Den andra delen 
förskollärare menar dock att känslan av gemenskap, glädje och att ha kompisar är 
den avgörande faktorn för att känna trygghet.   
 
I stort sett hade förskollärarna samma uppfattning kring vad som är viktigt i deras 
yrkesroll men de arbetade med detta på olika sätt.  Förskollärarna ansåg att det ingår 
i deras yrkesroll att få barnen att tycka det är lustfyllt att komma till förskolan. I 
läroplanen Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att omsorgen om varje 
barns utveckling och välbefinnande ska prägla verksamheten. För att barn ska vilja 
komma till förskolan och uppleva den som lustfylld måste en trygghet i 
förskolemiljön infinna sig hos barnen.  Det visade sig även att förskollärarna ansåg 
att barnen måste känna sig trygga på förskolan då det är som deras andra hem.  
 
Skillnaden mellan förskollärarnas olika uppfattningar kring vad tryggheten grundar 
sig i kan bero på vad förskollärarna sett att barnen behöver för att de ska känna sig 
trygga. Det kan också vara så att de förskollärare som ser glädje och gemenskap som 
grunden för trygghet väljer att utgå från att barnet känner sig tryggt med 
barngruppen som utgångspunkt istället för att föräldrarnas trygghet ska vara 
grunden för denna trygghetskänsla. När föräldrarna ser sina barn trygga och glada på 
förskolan bidrar det till att även föräldrarna blir det. Det kan vara så att 
förskollärarna här vill fokusera på att öka tryggheten i barngruppen eftersom det är 
med varandra barnen ska vistas hela dagarna. Detta kan göras genom att vara tydlig 
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inför barnen kring vad som gäller i förskolan i hur man är mot varandra. Gottvassli 
(2002) menar att förskollärare har ett emotionellt ansvar där innehållet handlar om 
etik och normer. 
 
5.1.2 Förskollärarna värdesätter läroplan och styrdokument  
I intervjuerna framkom det att läroplanen genomsyrade hela verksamheten men låg 
även till grund för hur de som förskollärare ska vara. Styrdokumenten nämns som en 
del i förskollärarens professionella ansvar eftersom det där står hur förskolläraren 
ska arbeta för att barnen ska ges de rätta verktygen för att utvecklas och få ökad 
kunskap. De krav som finns på förskollärare är bland annat det som står i läroplanen 
och ska bidra till en verksamhet som är rolig och givande för alla barn i förskolan. I 
några av intervjuerna framgår det av förskollärarna att de bland annat har skyldighet 
att följa det som står i läroplanen för att kunna uppnå de mål som står angivna. Det 
upptäcktes att det i en intervju inte nämnts någonting om läroplanen eller andra 
styrdokument under de områden som valts ut av oss. 
 
Det framkom även att förskollärarna såg arbetet kring läroplanen som en obligatorisk 
uppgift kopplad till sin yrkesroll. Vi upptäckte att förskollärarna nämnde läroplanen i 
samband med deras skyldigheter, krav och mål med verksamheten. De gav dock 
skilda exempel på olika delar som vi uppfattade att de tyckte var viktigast. I några av 
intervjuerna framkom det att förskollärarna ansåg att verksamheten ska vara lustfylld 
och utvecklande för barnen. Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska 
verksamheten präglas av det lustfyllda lärandet, leken och kreativiteten och den ska 
ta tillvara på barns intresse för att lära och ta till sig nya kunskaper, erfarenheter och 
kunskaper. Barns utveckling och lärande ska stimuleras i verksamheten och miljön 
ska vara inbjudande.  
 
Enligt Imsen (2006) är det viktigt att förskollärare agerar utifrån de uppgifter som 
står i förskolans läroplan och i de lagar som finns. Författaren betonar vikten av 
omsorg om barn och att vara förstående och kunna sätta sig in i deras situation. Detta 
bidrar till ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Till yrkesrollen hör även ansvaret att 
se till så att barn inte blir utsatt för tillexempel mobbning eller annan kränkande 
handling. För att kunna känna sig trygg i förskolan är det uppenbart att barnen ska 
kunna komma dit utan att känna sig utsatta eller rädda. 
 
En förklaring till dessa skilda svar kan vara att förskollärarna på de olika förskolorna 
refererar till de aktuella målen som de arbetar mer ingående med just nu. En förskola 
eller avdelning kan till exempel bestå av många barn som är språksvaga vilket då 
resulterar i att förskollärarna fokuserar mer på de mål som främjar 
språkutvecklingen. Denna förklaring gäller först och främst de delar som kopplas till 
målen i förskolan. När det gäller krav och skyldigheter kan variationen i svaren bero 
på hur förskollärarna valt att tolka läroplanen eller vilka erfarenheter de har kring 
detta. De förskollärare som har mest erfarenhet vid till exempel krävande föräldrar 
ger sannolikt detta som ett exempel på de krav som en förskollärare har. I det stora 
hela kan det sätt som väljs att arbete med läroplanen bero på vilken pedagogisk 
grundsyn förskollärarna har. 
 
5.1.3 Förskollärarna låter barnen välja mellan förutbestämda förslag 
Det är tydligt att förskollärarna arbetar för att barnen ska få vara en del av 
planeringen på ett eller annat sätt. Förskollärarna här arbetar genom att låta barnen 
välja på redan förutbestämda alternativ. Detta innebär att barnen får vara med och 



19 
 

 

påverka verksamheten men inom vissa ramar. Barnen får välja mellan olika alternativ 
som förskollärarna redan bestämt. Det finns alltså inte utrymme för full frihet när det 
gäller barnens önskemål. Uppfattningen är den att en av förskolorna observerar 
barnen för att ta reda på deras intressen, för att sedan planera aktiviteter där barnen 
ska känna att de varit en del i processen. En annan förskollärare berättar att barnen 
får göra ett aktivt val mellan redan planerade aktiviteter.  
 
Förskollärare ska enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) använda sig av ett 
demokratiskt synsätt där barnen har aktiva roller. För att skapa mångfald i lärandet 
ska verksamheten inkludera barnen och ta del av deras tankar, idéer, intressen, 
erfarenheter och åsikter. Vi har kunnat uppmärksamma att några av förskollärarna 
arbetade med barns inflytande utifrån förutbestämda förslag. De lyssnade på barnen 
och skapade situationer så att de skulle känna sig delaktiga, men också genom att låta 
barnen välja mellan redan planerade aktiviteter. Detta genom att låta barnen välja 
om de till exempel vill läsa boken om katten eller bygga med lego. Moss och Dahlberg 
(2005) menar att om förskolor arbetar aktivt med inflytande och delaktighet kan det 
vara grunden för att skapa ett klimat där alla har chans till att utrycka sina åsikter och 
tankar. 
 
En anledning till att förskollärarna arbetar utifrån förutbestämda alternativ kan 
precis som i arbetet med läroplanen bero på deras pedagogiska grundsyn. Om 
förskollärarna ser barnet som inkompetent och underlägset kommer det heller inte få 
friheten att påverka sin vardag fullt ut. Tidsbrist och personalbrist kan vara en annan 
bidragande faktor till varför barnen enbart får välja mellan förutbestämda aktiviteter. 
Om förskollärarna inte är engagerade eller prioriterar arbetet med barns inflytande i 
verksamheten, är det uppenbart att det inte läggs full energi på denna del.  
 
5.1.4 Barnen får välja fritt 
Det blir tydligt i intervjuerna hur förskollärarna arbetar med barns inflytande, med 
detta menas att de låter barnen välja fritt utifrån deras egna önskemål. Det innebär 
att förskollärarnas mål med detta är att göra barn så självständiga som möjligt. De 
andra förskollärarna arbetade på ett sätt där barnen fick välja fritt. De arbetade med 
detta genom att observera barnen i deras fria lek för att ta till sig deras intressen som 
sedan ska genomsyra verksamhetens planering. Även genom att lyssna på barnen och 
föra en dialog med dem blev deras tankar och åsikter respekterade. Arnér (2009) 
menar att då barn ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan, 
krävs det också att förskollärare utgår ifrån barns perspektiv. I Sandberg och 
Kuismas (2008) studie intervjuades några förskollärare där det framkom att 
yrkesrollens professionalism grundade sig i kunskapen kring hur man bemötte barn 
och att planera verksamheten utifrån barns perspektiv. 
 
En av förskollärarna som vi intervjuade menade att barn också är människor och har 
rätt att bestämma över sin tillvaro på förskolan. Granström (2012) menar att en stor 
del av de uppgifter en förskollärare har handlar om att vara medveten om hur 
människor lär, fungerar och samarbetar med varandra, samt att utveckla de 
pedagogiska tillvägagångssätten. För att barnen ska känna att vardagen på förskolan 
är meningsfull och lustfylld så underlättar det om förskolläraren tar sig tid till att lära 
känna och studera barnen vilket kräver mycket tid och engagemang. Genom att 
observera barnen i deras lek och att föra en dialog kring deras intressen samt förstå 
hur de tänker och samspelar med andra, kan förskollärarna planera aktiviteter vars 
innehåll och metod är anpassade efter barnen. Imsen (2006) hävdar att då barn 
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påverkas av samhällets utveckling och allt vad det medför, är det viktigt att som 
lärare hålla sig uppdaterad kring denna utveckling.  
 
Detta sätt att arbeta på kring barns inflytande kan bero på att förskollärarna ser 
barnet som kompetent och som en självständig individ som har rätt att bestämma 
över sin vardag på förskolan. Här kan det även handla om att det i jämförelse med de 
som arbetar kring delaktighet finns tid och personal för att kunna ge barnen så pass 
stor frihet. Dessa förklaringar har förstås att göra med hur barngruppen ser ut och 
hur stora barnens behov är.  
 

5.2 Metoddiskussion 

Studien vi gjort är en kvalitativ studie vilket innebär att fokus har legat på att 
undersöka förskollärares uppfattningar kring ett givet ämne.  Att använda sig av 
fokusgruppsintervjuer har varit en bra metod då förskollärarna får diskutera med 
varandra vilket har bidragit till att intervjuerna har blivit väldigt innehållsrika 
jämfört med de individuella intervjuerna. En negativ aspekt med fokusgrupperna kan 
vara att förskollärarna inte vågade stå för vad de egentligen tycker och håller med de 
övriga i gruppen.  Detta var något som märktes i den första fokusgruppintervjun då 
de till större del höll med varandra. Här kunde vi se att en av förskollärare styrde 
diskussionen medan de andra höll med. Det här hade kunnat undvikas om de hade 
fått frågan ställd direkt till sig, då hade de varit tvungna att svara mer utförligt än att 
bara hålla med föregående talare. Vi märkte under fokusgruppintervjuerna att en del 
av frågorna inte besvarades ordentligt eftersom diskussionen ibland ledde 
förskollärarna in på ett annat spår.  
 

5.3 Resultatdiskussion 
 

5.3.1 Vad uppfattar förskollärarna som viktigt i sin yrkesroll? 
Förskollärarna prioriterar att barnen ska känna trygghet och glädje när de är på 
förskolan. Några av dem menar att tryggheten baseras på om föräldrarna känner sig 
trygga med verksamheten. Vi betraktar föräldrarnas delaktighet i deras barns vardag 
på förskolan som ett sätt för dem att få kontroll över vad som sker i deras barns liv 
utanför hemmet. Denna kontroll kan bidra till att föräldrarna känner sig trygga. För 
att föräldrarna ska känna att de är insatta i vad deras barn gör på förskolan, kan 
förskollärarna göra mycket. Detta kan ske genom att bjuda in föräldrarna till att vara 
med en dag på förskolan, ta sig tid till att prata med föräldrarna vid hämning och 
lämning och att de har ett öppet klimat där föräldrarna känner att de kan uttrycka 
sina åsikter och tankar kring verksamheten.  För att förskollärare ska kunna skapa en 
trygg närvaro för barnen på förskolan menar vi att de måste lära känna varje barn väl 
för att kunna vara uppmärksam på barnets känslomässiga status varje dag. Alltså 
vilket humör barnet är på just den dagen? har barnet sovit dåligt? har det hänt något? 
vissa dagar behöver barn känna mer omsorg och närvaro för att kunna känna sig 
trygga. Detta hör till yrkesrollens uppdrag att skapa rätt förutsättningar för att varje 
barn ska få ett meningsfullt och lustfyllt lärande på förskolan.  
 
Barnen ska känna sig trygga både med förskollärarna och i den övriga barngruppen 
varje dag. Här menar vi att det krävs att förskollärare arbetar kontinuerligt med 
värdegrunden i barngruppen för att visa barnen hur de ska vara mot varandra för att 
alla ska må bra. Gottvassli (2002)  beskriver att en kompetent förskollärare ska klara 
av att hantera många olika situationer i sitt ledarskap. Denne ska bland annat arbeta 
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utifrån värdegrunden och ha ett demokratiskt förhållningssätt. I yrkesrollen som 
förskollärare ingår även rollen som fostrare vilket kräver att de som arbetar i 
förskolan är goda förebilder.  Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska 
verksamheten bilda en helhet genom att använda en pedagogik som inkluderar 
omvårdnad, fostran, omsorg och lärande. Barn iakttar vuxna och lär sig där igenom 
hur de förväntas uppträda i vårt samhälle, därför är vuxna viktiga förebilder.   
Något vi kopplar till både förskollärarens yrkesroll och till läroplanen är arbetet med 
värdegrunden. Enligt oss är det viktigt att barnen blir medvetna om dessa olikheter 
och att det är något positivt. Detta för att barnen ska lära sig respektera andra och bli 
medvetna om att allas åsikter är lika mycket värda.  
 
5.3.2 Hur arbetar förskollärarna för barnens inflytande? 
De förskollärare som arbetar med inflytande genom att barnen får välja mellan 
förutbestämda alternativ anser vi inte ger barnen en chans till inflytande eftersom de 
begränsar barnen. För att barn ska få vara en betydande del i verksamheten krävs det 
enligt oss att förskollärarna arbetar med det vi kallar för inflytande. Detta bör då gälla 
planering, utförande och diskussion. Detta är någonting vi ser som en viktig del, att 
barnen känner att de kan påverka och bestämma under hela processen. Däremot 
menar vi precis som Johannesen och Sandvik (2009) att det inte är meningen att 
barnen ska ta över hela ansvaret för den dagliga verksamheten i förskolan, utan det 
största ansvaret ska ligga hos de vuxna.  För att öka inflytandet för barn i förskolan 
krävs det att förskollärare vågar ge efter när det gäller kontrollen, dock inte ansvaret.   
Johannesen och Sandvik (2009) poängterar vikten av ett bra samspel mellan barn 
och vuxna, vilket vi anser är en av grunderna för att barn ska få inflytande i 
verksamheten. För att kunna ge barn inflytande är det viktigt att veta hur barnen 
fungerar, vad barnen har för personligeter och intressen. Det handlar bland annat om 
att vara uppmärksam på vilka barnprogram som är aktuella, vilka leksaker som är 
intressanta samt övriga intressen som till exempel kändisar som barnen ser som 
förebilder och så vidare. Enligt Kihlström (1998) krävs det av förskollärare att de 
utgår från barns tidigare kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna ta till sig 
och utveckla ny kunskap. Eftersom barn lär sig nya saker hela tiden gäller det att vara 
medveten kring detta. På grund av detta, att barnen påverkas av omvärlden, menar vi 
att det är viktigt att som förskollärare hålla sig uppdaterad kring barnets värld och 
möta barnet där det befinner sig just nu. 

Om barn ska få inflytande i verksamheten menar Johannesen och Sandvik (2009) att 
det krävs mycket av förskollärarna. Här anser vi att det krävs tid och engagemang för 
att kunna upprätthålla barnens intressen som samhällets påverkan medför. Det är 
förståeligt från vår sida om många i yrket anser att detta är alldeles för krävande för 
att genomföra eftersom barns intressen kontinuerligt ändras från dag till dag. Vi 
menar dock att det är för barnen förskollärarna arbetar för och deras intressen och 
önskemål bör prioriteras i så lång utsträckning det går. Finns det tid och resurser 
anser vi att detta är någonting som varje förskola bör sträva efter. Vi anser precis som 
Stensmo (2001) att barnen även ska vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten 
eftersom det är då det blir synligt om förskollärarna lyckats nå fram eller inte. 
Johannesen och Sandvik (2009) menar att reflektion med kollegor kan bidra till att 
barns inflytande och delaktighet ökar. Utifrån detta hävdar vi att dialogen mellan 
kollegor är minst lika viktig för barns inflytande som dialogen mellan barn och 
förskollärare.  Författarna poängterar alltså vikten av ett bra samspel mellan barn och 
vuxna. Det är viktigt att förskollärare följer barnen i deras processer och vågar ta 
tillvara på det barnen säger och utrycker. Om barnen får känna sig delaktiga i 
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planering och utvärdering samt att deras åsikter respekteras och tas på allvar, tror vi 
att detta leder till att de blir goda och ansvarsfulla samhällsmedborgare som förstår 
betydelsen av att leva i ett demokratiskt samhälle.  

Vi anser att hur mycket inflytande barn får i verksamheten påverkas av 
förskollärarnas pedagogiska grundsyn. Det är viktigt att tillsammans med kollegor 
kommunicera kring barnsyn, kunskapssyn, samhällssyn och etiksynför att komma 
fram till en gemensamma pedagogiska plattformen som gynnar barnets 
inflytanderätt. Vi har märkt att förskollärarna i vår studie haft olika uppfattningar om 
vilka uppdrag som hör till yrket och det har också visat sig i intervjuerna vilka av 
dessa uppdrag de anser är viktigast. Tryggheten och glädjen var de två komponenter 
som de flesta av förskollärarna prioriterade i sitt uppdrag som professionell 
förskollärare. Vi menar att om barnen känner trygghet och glädje i förskolan, 
kommer de också våga ta plats och stå för sin sak vilket är en förutsättning för att 
barnen ska kunna framföra sina önskemål och få inflytande i verksamheten. För de 
barn som fick välja mellan redan färdiga alternativ gavs inte samma förutsättningar 
till att bli demokratiska, självständiga samhällsmedborgare som för de barn som fick 
större inflytande och fick vara med och påverka sin vardag fullt ut. Eftersom barnens 
tankar och önskemål begränsas när de enbart får vara delaktiga i olika alternativ blir 
det inte riktigt en rättvis planering av aktiviteterna. Vår uppfattning kring dessa 
förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet är att det i slutändan inte är barnen 
som fått sina önskemål tillgodosedda ändå. Förskollärarna lyssnar på barnens 
önskemål, låter dem vara delaktiga i valmöjligheter och så vidare, men flera av 
önskemålen faller bort i och med att förskollärarna är de som i slutet väljer vilka 
alternativ som ska finnas att välja på. De barn som istället får fullt inflytande i 
verksamheten får vara med under hela planeringsprocessen, utförandet och även 
utvärderingen av aktiviteterna. Förskollärarna kommer tillsammans med barnen 
fram till en lösning för att alla barn ska känna att de fått vara delaktiga och blivit 
hörda.  

5.4 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 
Majoriteten av de förskollärare som deltagit i intervjuerna menar att de arbetar med 
barns inflytande i verksamheten. De har fått berätta hur de arbetar, vad de anser är 
viktigt att prioritera och vad deras uppgifter är gällande yrkesrollen. Vidare forskning 
skulle kunna vara att istället undersöka verksamhetens arbete kring barns inflytande 
ur barns ögon, men också undersöka hur barn ser på förskollärarna. Genom att göra 
observationer och intervjuer med barnen blir det synligt om förskollärarna verkligen 
arbetar utifrån barns perspektiv. I inledningen av vårt arbete nämnde vi att 
motiveringen till varför vi valt att skriva om detta är på grund av att många av barnen 
som går på förskolan vistas där mer än i hemmet. Därför är det viktigt att se till att 
barnen får vara med och påverka sin vardag i så stor utsträckning som möjligt. 
Genom att byta perspektiv och sätta sig in i vad barnen har att säga ges den rätta 
bilden av hur mycket barnen egentligen får vara med och bestämma men också deras 
bild av hur en förskollärare bör vara, och vad deras arbetsuppgifter är.  Vi anser att 
vår studie kan bidra till att fler förskollärare reflekterar över sin yrkesroll vilket är 
viktigt för att kunna se sina brister och styrkor och på sätt kunna utvecklas som 
förskollärare. 
  

5.5 Slutsatser 
Så avslutningsvis, hur ser förskollärare på sin yrkesroll i relation till barns inflytande i 
verksamheten? Vi har sett att läroplanen för förskolan finns med i verksamheten men 
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att olika delar i den prioriteras på olika förskolor. Det förskollärarna ansåg som 
viktigast i sin yrkesroll var att skapa trygghet och glädje då detta bidrar till 
självständiga barn som vågar tala för sig. Det är synligt att förskollärarna arbetar med 
barns inflytande i verksamheten, dock på olika sätt. Några av förskollärarna gav 
barnen en större frihet gällande inflytandet, medan andra begränsade barnens 
inflytande. Vår uppfattning är att de förskollärare som arbetar utifrån att barnen får 
välja fritt är också de som verkligen arbetar utifrån barnens perspektiv. De som 
istället utifrån förutbestämda alternativ uppfattas av oss som osäkra på hur de ska 
hitta balansen mellan att ge barnen frihet men fortfarande som förskollärare ha 
ansvaret över verksamheten.  Det kan alltså handla om det Johannesen och Sandvik 
(2009) hävdar om att släppa lite på kontrollen, men inte på ansvaret. Vår tanke är att 
de som släpper på kontrollen men behåller den ansvarsfulla ledande rollen är de 
förskollärare som också är mest säker i sin yrkesroll. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att detta som sagts om förskollärarens yrkesroll handlar om att anpassa 
och planera verksamheten efter barnens behov och utifrån deras förutsättningar. 
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(Bilaga 1) 
 
Hej! 
 
Vi heter Matilda Hillermo och Emma Rovaris och är två lärarstudenter från Mälardalens 
högskola som läser vår sista termin. Detta innebär att vi nu skriver vårt examensarbete som 
även är en del i ett nordiskt forskningsprojekt som handlar om professionalism. 
Forskningsprojektet pågår vid Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, Kultur och 
Kommunikation (UKK), University of Tampere, Finland, Tallinn University, Estland och 
University of Stavanger, Norge. 

Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur några förskollärare ser på professionalism. 
Vårt eget syfte för själva examensarbetet är att undersöka hur några förskollärare ser på sin 
egen yrkesroll och barns inflytande i verksamheten. Detta hade vi tänkt ta reda på genom 
fokusgruppsintervju som vi hoppas att du vill delta i. Samtliga intervjuer kommer att spelas 
in. 
 
Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som innebär att ditt deltagande i 
intervjun är frivillig och att du när som helst under intervjuns gång kan avbryta deltagandet. 
Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att 
användas i forskningssyfte och i vårt examensarbete. Resultat kommer att presenteras på 
gruppnivå, vilket innebär att enskilda förskollärare inte kommer att kunna identifieras.  
 

 
 
Hoppas att vi ses!  
 
För mer information om examensarbetet eller forskningsprojektet, hör av er till oss eller till 
vår handledare. 
 
Matilda Hillermo: mho12001@student.mdh.se 
 
Emma Rovaris: ers10001@student.mdh.se 
 
Handledare Anette Sandberg: anette.sandberg@mdh.se 
 
 
Om ni vill ta del av det färdiga examensarbetet kommer det att finnas i en elektronisk version på internet i 
databasen DIVA i slutet av januari 2014. 
___________________________________________________________________ 

Härmed tackar jag JA till att delta i studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 
spelas in och användas i ett examensarbete samt i ett forskningsprojekt.  
 
Namnteckning_____________________________________ 
 
Namnförtydligande__________________________________ 
 
Datum___________________________________________ 
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(Bilaga 2) 
 

Hej! 
 
Vi heter Matilda Hillermo och Emma Rovaris och är två lärarstudenter från Mälardalens 
högskola som läser vår sista termin. Detta innebär att vi nu skriver vårt examensarbete som 
även är en del i ett nordiskt forskningsprojekt som handlar om professionell identitet. 
Forskningsprojektet pågår vid Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, Kultur och 
Kommunikation (UKK), University of Tampere, Finland, Tallinn University, Estland och 
University of Stavanger, Norge. 

Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur några förskollärare ser på professionalism. 
Vårt eget syfte för själva examensarbetet är att undersöka hur några förskollärare ser på sin 
egen yrkesroll och barns inflytande i verksamheten. Detta hade vi tänkt ta reda på genom 
enskild intervju som vi hoppas att du vill delta i. Samtliga intervjuer kommer att spelas in. 
 
Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som innebär att ditt deltagande i 
intervjun är frivillig och att du när som helst under intervjuns gång kan avbryta deltagandet. 
Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att 
användas i forskningssyfte och i vårt examensarbete. Resultat kommer att presenteras på 
gruppnivå, vilket innebär att enskilda förskollärare inte kommer att kunna identifieras.  
 

 
 
Hoppas att vi ses!  
 
För mer information om examensarbetet eller forskningsprojektet, hör av er till oss eller till 
vår handledare. 
 
Matilda Hillermo: mho12001@student.mdh.se 
 
Emma Rovaris: ers10001@student.mdh.se 
 
Handledare Anette Sandberg: anette.sandberg@mdh.se 
 
 
Om ni vill ta del av det färdiga examensarbetet kommer det att finnas i en elektronisk version på internet i 
databasen DIVA i slutet av januari 2014. 
___________________________________________________________________ 

Härmed tackar jag JA till att delta i studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 
spelas in och användas i ett examensarbete samt i ett forskningsprojekt.  
 
Namnteckning_____________________________________ 
 
Namnförtydligande__________________________________ 
 
Datum___________________________________________ 
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(Bilaga 3) 
 
Intervjuguide 
 
Uppvärmning  
 Förskollärarens bakgrund: 

Namn (=viktigt för er vid utskriften) 
 Kön 
 Examens år 
 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 Vad är din utbildningsbakgrund? 
 Vilken åldersgrupp arbetar du i förnärvarande 1-3år, 1-5år, 3-5 år, förskoleklass. 
 Hur skulle du vilja beskriva området där förskolan är belägen? (ex. villaområde, 

blandad bebyggelse, invandrartät område etc) 
 

 Varför blev du förskollärare och valde den här professionen? 
 
Förskollärarnas erfarenheter avseende sin professionalism 
 Berätta vilka är dina mål i ditt arbete? (vad är målet i någon specifik situation 

informanten beskriver t ex fri lek). 
 

 Berätta vad är ditt professionella ansvar? Berätta om någon situation, där du inte 
kunde hantera detta så bra. 

 Vilka skyldigheter har du?  Berätta om någon situation, där du inte kunde hantera 
detta så bra. 

 Vilka krav har du i ditt arbete? Hur hanterar du dessa krav?  
Berätta om någon situation, där du inte kunde hantera detta så bra. 
 

 Berätta vilken roll har du som förskollärare bland personalen på din förskola? 
 Upplever du eventuella konflikter angående detta? Berätta vilka. 

 
Sociokulturella sammanhang 
I slutet - i korthet 
 Vilken typ av förskollärare är du?  
 Vilken sorts förskollärare skulle du vilja vara?  

 
Övrigt 
 Är det något annat du vill tillägga? 

 
 
Kompletterande fråga 
 
 Hur arbetar du för att barn ska få inflytande i verksamheten? 
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(Bilaga 4) 
 
Vem gjorde vad i arbetet? 
Under arbetets gång har vi träffats och skrivit arbetet tillsammans. Ibland har arbetet 
delats upp på så sätt att vi tagit en bok var och letat upp relevanta delar som går att 
använda sig av i arbetet. När vi sedan träffats har texten skrivits ihop tillsammans så 
att innehållet kunnat bearbetas ordentligt, men också för att få fram en text som båda 
format tillsammans. En annan del i processen som vi gjort på var sitt håll är 
transkriberingen. Detta enbart för att spara tid och bli klara med den biten så fort 
som möjligt. Dessutom är det svårt att sitta två personer och transkribera en och 
samma text, en person blir då inaktiv.  
 

 


