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Abstrakt 
Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns inflytande i den planerade 
undervisningen. Studien bygger på en kvalitativ metod och använde sig av 
intervjuer för att få syn på förskollärares tolkning och uppfattningar gällande barns 
inflytande. Intervjuerna ägde rum på fyra förskolor som är belägna i samma 
kommun och intervjuerna gjordes med sex verksamma förskollärare. Resultatet 
analyserades med hjälp av det sociokulturella perspektivet och läroplansteori. 
 
Studiens resultat består av två stycken huvudkategorier som utgår från studiens 
frågeställningar. I studiens resultat framgår det att förskollärare har olika 
förhållningssätt för att nå fram till barns inflytande. I resultatet framgår det hur 
förskollärare tolkar begreppet undervisning, de anser att det är en målstyrd process 
med ett tillhörande syfte. Förskollärare uppfattar barns inflytande som en positiv 
faktor, undervisningen blir meningsfull om barn får utöva inflytande.  
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1 Inledning 
Vi har valt att undersöka barns inflytande i den planerade undervisningen. Ämnet 
valdes för att vi har märkt att barns inflytande prioriteras på olika sätt, när vi har 
varit ute på förskolor i olika sammanhang. Vi har även studerat tidigare forskning 
angående barns inflytande och vi har då upptäckt att det finns mer forskning om 
barns inflytande i allmänhet, än vad det finns forskning inriktad på barns inflytande 
i den planerade undervisningen. 
 
I dagens samhälle talas det mycket om hur barn bör få inflytande i sitt livslånga 
lärande redan i förskolan. För att barn ska få möjlighet till att utöva inflytande krävs 
det att förskollärare tar vara på barnens intressen i den planerade undervisningen. I 
läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2018) om hur förskolans utbildning bör 
bygga på barns delaktighet och inflytande. Att barnen får vara med i utformningen 
av undervisningen, genom att förskollärarna tar tillvara på barnens behov, intressen 
och kunskaper (a.a). 
 
Johansson (2011) belyser barns inflytande i ett större sammanhang. Förskollärare 
bör ständigt vara uppmärksamma på vad barn gör och säger. För att närma sig 
barnen kan förskollärare samtala med dem vid en aktivitet, som antingen är styrd av 
förskolläraren eller när den sker på barns initiativ. Lärandet utvecklas när barn 
samspelar med andra barn eller tillsammans med en vuxen. Något som uppstår i 
verksamheten är att förskollärare känner en stress över att ta till vara på barns 
inflytande. I förskolan upplever förskollärare att det finns en tidsbrist till att kunna 
fånga upp och ta tillvara på varje barns behov och intressen för att kunna skapa 
möjligheter till inflytande (a.a). 
 
Barns inflytande kan ses som en form av demokrati. Demokratiska val bidrar till att 
barn får vara med och påverka samt fatta egna beslut och även uttrycka sina egna 
åsikter. Det kan till exempel handla om val som gynnar barns utveckling, lärande 
eller undervisningens innehåll. Westerlund (2017) menar att frågan om barns 
inflytande är något som uppmärksammats över tid och hur betydelsefullt det är att 
demokrati lyfts redan i förskolan. Demokrati är betydelsefullt för alla åldrar inom 
förskolans utbildning. Förr ansågs demokrati endast vara något för de äldre barnen 
för att de skulle få öva på delaktighet och det ansågs vara en del i deras utveckling 
på förskolan (a.a). UNICEF (2018) skriver i barnkonventionen att alla barn har rätt 
till att uttrycka sina egna åsikter och att även dessa åsikter är något som ska tas 
tillvara på. UNICEF menar vidare att barn inte endast behöver uttrycka sin åsikter 
verbalt utan även genom exempelvis estetiska uttrycksformer (a.a). 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap gällande barns inflytande i den 
planerade undervisningen.  
 

• Hur tolkar förskollärare begreppet undervisning? 
• Hur uppfattar förskollärarna barns inflytande i den planerade 

undervisningen? 

  



 

3(32) 
 

3 Bakgrund 
I den här delen redogörs en jämförelse mellan läroplanen 2016 respektive 
läroplanen 2018, för hur Skolverket har formulerat samt utvecklat avsnittet gällande 
barns inflytande i förskolan. Vidare redogörs även en definition av studiens centrala 
begrepp.  

3.1 Jämförelse mellan läroplanen respektive läroplanen 2018 
I läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2016) att demokrati är något som barn 
bör förstå vad det innebär samt få uttrycka och ansvara över sina handlingar i 
förskolan.  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av verksamheten (Skolverket 2016, s. 12).  

I läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2018) att delaktighet och inflytande är 
något som barn i förskolan har rätt till att utöva (a.a). I det kommande citatet har 
ändringarna som tillkommit kursiveras.  

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får 
ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till 
delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika 
sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av utbildningen (Skolverket 2018, s. 16).  

I förskolans läroplan har ett förtydligande skett gällande avsnittet om barns 
inflytande. I den tidigare upplagan av läroplanen för förskolan beskrev Skolverket 
(2016) hur barn i förskolan skulle få möta demokrati av olika slag. I dagens 
revidering av läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2018) om delaktighet och 
inflytande. Att det är något som barn i förskolan ska ha rätt till att erövra under 
deras tid på förskolan. Den reviderade läroplanen består även av nya begrepp som 
utbildning, delaktighet och inflytande. 

3.2 Begreppsdefinition 
Studien innehåller tre centrala begrepp, nedan ges en definition av begreppens 
innebörd samt dess betydelse i studien. 

3.2.1 Undervisning 
Pihlgren (2017) definierar begreppet undervisning som en process eller aktivitet 
som syftar till utveckling och lärande. I förskolan kan undervisningen vara en 
målstyrd process eller aktivitet som till exempel en lek. En sådan process är 
utformad efter ett tydligt syfte om vad barnen ska få möta i leken, syftet kan 
exempelvis vara att barnen ska få möta ett lärande inom matematik (a.a). Även 
Eidevald och Engdahl (2018) skriver om undervisning och belyser att 
undervisningen som sker i förskolan bör bygga på varje enskild individ. Om ett 
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lärande ska ske genom undervisningen, är det betydelsefullt att förskollärarna 
utformar en undervisning som lockar barnen till lärande (a.a). I förskolans kontext 
definieras begreppet undervisning som en process som kan ske spontant respektive 
planerat. Undervisning som sker i förskolan ses som ett lärandetillfälle där 
undervisningen grundar sig i barns erfarenheter och kunskaper, i syfte att utmana 
barnen vidare i deras utveckling (Björk-Willén, Simonsson & Pramling, 2019).  

3.2.2 Inflytande 
Arnér (2006) definierar begreppet inflytande på följande sätt, att barn bör få 
möjlighet att göra skillnad i vardagen på förskolan. Barns röster ska bli respekterade 
och lyssnade på av förskollärarna. Barns inflytande handlar även om att barns 
initiativ och idéer ska tas i beaktning samt vara en del av utformningen gällande 
verksamhetens innehåll efter barnets påverkan (a.a).  

3.2.3 Demokrati i förskolan 
Westerlund (2017) definierar demokrati i förskolan som ett begrepp som är större 
och bredare än att det endast handlar om barns valfrihet. Demokrati innebär att alla 
barn har rätt till samma möjligheter i förskolan, där jämställdhet är i fokus. Oavsett 
kön ska barn ha rätt att påverka sin vistelse i verksamheten samt bli respekterad för 
sina åsikter, av både förskollärare och kamrater. Förskollärarna bör skapa olika 
situationer och sammanhang, där barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter i 
demokratisk anda (a.a).   
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4 Tidigare forskning 
I den här delen presenteras tidigare forskningsresultat angående planering av 
verksamheten och undervisningen, barns inflytande, demokrati i förskolan, 
dokumentation som verktyg för barns inflytande samt faktorer som påverkar barns 
inflytande. 

4.1 Planering av undervisning  
År 1996 blev förskolan en del i utbildningssystemet, då det hade tagits fram en 
nationell läroplan som formulerade hur pedagogiskt arbete skulle bedrivas för att 
främja barns utveckling och lärande (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 
2011). Eidevald och Engdahl (2018) skriver att begreppet undervisning kan kopplas 
samman med att förskolläraren genomför och färdigställer planeringen på egen 
hand. Inflytande ska ges till både barn, vårdnadshavare samt andra kollegor i 
arbetslaget om hur de planerade undervisningstillfällena ska formas (a.a). 
 
Lärares kompetens är något som framkommer i Sheridan, Williams, Sandberg och 
Vuorinens (2011) studie. Kompetens för lärare handlar om ett medvetande angående 
ens enskilda praktiska teori. Lärarens personlighet, teorier, värderingar och 
erfarenheter kopplas samman till en god kompetens. I studiens resultat framkommer 
det att god kompetens hos lärare ses som betydelsefullt för att läraren ska kunna 
främja barns delaktighet och inflytande i undervisningen (a.a). Även i Helavaara 
Robertsson, Kinos, Barbour, Pukk och Rosqvists (2015) resultat tydliggörs vikten 
av förskollärares kompetens och dess betydelse för barns möjligheter till delaktighet 
respektive inflytande i undervisningen. Att förskollärarna har kompetenserna att ta 
tillvara på barns deltagande samt intressen bidrar till ett meningsfullt lärande och 
bidrar även till barns utveckling (a.a). Även Williams och Sheridan (2019) påpekar 
vikten av barns delaktighet och inflytande i den planerade undervisningen. 
Resultatet visar att genom samspel mellan förskollärare och barn skapas 
förutsättningar och möjligheter för barn att vara delaktiga samt få inflytande över 
deras lärande. Samspelet mellan förskollärare och barn har en betydelsefull roll när 
det kommer till planeringen av undervisningen (a.a). 
 
Att förskollärare i relation till undervisningen även planerar och skapar möjligheter 
för barn att kunna reflektera tillsammans utifrån barnens egna tankar och åsikter, har 
en betydelsefull roll för barns inflytande, menar Åberg och Lenz Taguchi (2018). 
Dessa tillfällen bidrar även till att förskollärarna får möjligheter att ta tillvara på 
barns åsikter för att sedan ge barn möjligheter till delaktighet och inflytande av 
deras lärande. När barn får möjlighet till att reflektera tillsammans med varandra på 
förskolan, bidrar det till att barn får möta demokrati i form av att deras åsikter och 
tankar kommer till uttryck. Genom att barn får vara med och bidra med sina tankar 
och åsikter möter dem demokrati, vilket gör att barns delaktighet och inflytande i 
verksamheten förstärks (a.a). Undervisning i förskolan bör struktureras på ett 
varierande sätt för att stimulera barns lärande och utveckling, är något som även 
framkommer i Williams och Sheridans (2019) studie. I förskolan är det 
betydelsefullt att undervisningen struktureras med barns perspektiv i fokus. En 
undervisning som bygger på en lekfull karaktär i relation till barns perspektiv 
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gynnar barns lärande och utveckling (a.a). 
 
I resultatet av Arnérs (2006) studie baserad på ett utvecklingsarbete gällande 
förskollärares förhållningssätt påvisas den makt som förskollärarna besitter när det 
kommer till barns inflytande. Det framkommer att det är upp till förskollärarna om 
barn ska få möjligheterna till inflytande i planering samt utformning av 
verksamheten (a.a). Vidare framkommer det i Emilsons (2007) avhandling 
angående lärarkontroll, hur inflytande hos barn påverkas beroende på exempelvis de 
möjligheter som ges till barn att uttrycka sina åsikter, ta egna beslut respektive 
förskollärarnas förhållningssätt. Lärarkontrollen påverkar inflytandet hos barn 
beroende på om kontrollen är stark respektive svag. Resultatet indikerar att en svag 
lärarkontroll påverkar barn på ett positivt sätt vilket resulterar i att barns inflytande 
blir större (a.a). 

4.2 Barns inflytande  
I Westerlunds (2011) avhandling framkommer det att förskollärare bör göra barn 
medvetna om när de har rätt till inflytande. Barn behöver kunskap om inflytande, att 
de förstår vad inflytande handlar om och för att kunna utföra inflytande måste barn 
få möjlighet till att känna när de har inflytande och inte (a.a). En annan studie visar 
att barn behöver veta vad begreppet inflytande är för något och innebörden av det, 
så barnen själva kan omsätta det i praktiken. Barn bör även få hjälp av de som 
arbetar i verksamheten med att bli uppmärksammade om när barnen kan använda 
sig av inflytande, på vilket sätt och i rätt situation (Arenhill Beckman & Tullgren, 
2015). 
 
Inflytande handlar enligt Johannesen och Sandvik (2009) inte om vem det är som 
ska bestämma och sker likaså inte på individnivå, utan inflytande är något som 
speglar sig i sampel med andra människor. I förskolan är inflytande en gemenskap, 
där barns åsikter blir inkluderade och respekterade (a.a). Det framkommer i 
Ungerbergs (2019) studie hur betydelsefullt det är att barn både är förberedda och 
att de även är medvetna om vad inflytande är. Det är något som ska strävas efter och 
är en målsättning för att barn ska få känna sig självständiga. Barn kommer en dag att 
bli en samhällsmedborgare, det är därför fördelaktigt om barn är förberedd på vad 
som komma skall (a.a). 
 
I en problematiserande artikel synliggör Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 
lärarens roll och påpekar hur betydelsefull läraren är i sitt arbete angående barns 
inflytande. Det förhållningssätt som läraren har kan vara väsentligt för barn i deras 
vardag, där barn deltar i både individuella aktiviteter likväl som i gruppaktiviteter 
under deras dag i förskola och skola. Vidare framkommer det att barns röster bör bli 
hörda, det är en förutsättning som läraren ska ta tillvara på. Läraren bör lyssna till 
barnen och ta deras initiativ till att använda sitt inflytande i vardagen och vara 
delaktiga i att utforma verksamheten (a.a). 

4.3 Demokrati i förskolan 
I Arnér och Sollermans (2013) resultat framgår det hur ett demokratiskt samhälle 
bygger på att alla människor, även barn får komma till tals samt människors rätt till 
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inflytande och lika värde. I förskolan finns det uppdrag som förskollärare bör följa 
och demokrati är ett av uppdragen och det är även en central del i vardagen. 
Demokrati diskuteras ofta och många vill tro att barn behöver nå en mognad eller en 
viss ålder för att kunna vara involverade i demokratiska val. I resultatet framgår det, 
att det dock är något som många inte håller med om och anser istället att inflytande 
genom demokrati är betydelsefullt för barn att får erfara och vara med om från 
första dagen de börjar förskolan (a.a).  
 
Barns rätt till demokrati belyser Ribaeus (2014) i sin studie. Det framkommer att det 
blir betydelsefullt för barn om demokrati blir en del av deras vardag på förskolan. 
Det är betydelsefullt att förskollärarna tillämpar ett förhållningssätt som omfattar 
demokrati av olika former (a.a). Ett tillämpat förhållningssätt gällande demokrati i 
förskolan påpekar Westerlund (2017) är något som är betydelsefullt för barn. Ett 
lärande som omfattar demokrati sker främst i samspel med andra. Genom samspelet 
tillägnas barn rollen att uttrycka sina tankar och åsikter vilket är av stor betydelse 
inom demokrati i förskolan (a.a). Till skillnad från detta visar resultatet i 
Ungerbergs (2019) studie att demokrati i förskolan inte bara handlar om att uttrycka 
sina tankar och åsikter. Demokrati handlar även om att bli lyssnad till. Även om ett 
barn i förskolan inte besitter det verbala språket är det av stor betydelse att en 
förskollärare tar sig tiden till att lyssna respektive försöka förstå barnet (a.a). 
 
I resultatet av Arnérs (2006) studie beskrivs förskolan som en arena där barn möter 
varandra i ett socialt samspel. Det är både flickor och pojkar, barn och vuxna med 
olika kulturer och bakgrunder. Alla barn bör ha samma förutsättningar till att bli 
självständiga individer. Genom detta bör barnen få utrymme till att fatta egna beslut, 
både för sin egen skull och för andra samt skapa relationer med barn och vuxna på 
förskolan. Barns inflytande ska sedan tas till vara på och synliggöras i 
förskollärarnas planering i undervisningen. Barnen erövrar ett reellt inflytande när 
verksamheten utformas med hjälp av dem och att förskollärarna då ser till barns 
perspektiv (a.a). 
 
Westerlund (2011) benämner i sin avhandling att reellt inflytande kan diskuteras 
genom två perspektiv, att se från barns och förskollärares perspektiv. I förskolans 
verksamhet har förskollärare huvudansvaret över hur verksamheten ska planeras 
samt över undervisningens innehåll. Det framkommer även att barn inte ska få för 
mycket obegränsad frihet i deras inflytande, då det blir svårt för läraren att skapa en 
lärorik undervisning. Det kan bli mindre problematiskt om barnen blir en del av 
sammanhanget. Där varje barn ska bli lyssnad på, får möjlighet att kommunicera 
tillsammans och på det sättet kan individen vara med och förändra verksamheten 
(a.a). I Ungerbergs (2019) studie tas vikten av reellt inflytande upp och i resultatet 
framkommer det att det är något som barn ska ha i verksamhetens innehåll och 
arbetssätt. Utifrån riktlinjer och målsättningar som finns i förskolan framgår det att 
inflytandet är en rättighet som barn har och att de bör kunna ta ansvar över 
inflytandet som sker här och nu. Genom att barn är delaktiga i sitt utövande av 
inflytandet, får de lära sig att stå för sina handlingar samt ta ansvar för dem (a.a). 
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4.4 Dokumentation som verktyg för barns inflytande 
Alnervik (2013) har i sin studie påvisat att genom pedagogisk dokumentation får 
förskollärare syn på möjligheter som de kan använda sig av i sitt fortsatta arbete 
med att utveckla verksamheten samt undervisningen. I en pedagogisk 
dokumentation bidrar barn med deras idéer och tankar som är spännande och 
intressant, där förskollärare gärna lyssnar in och ser barnen när de är igång i en 
aktivitet. Förskollärarnas arbete med pedagogisk dokumentation är inte till för att 
utsätta ett enskilt barn, utan de ser till barngruppen och när barn vill bidra med nya 
tankar till att utforma undervisningen ser förskollärarna det i deras dokumentationer 
(a.a). I Lindroths (2018) studie framgår det i resultatet att de två vanligaste sätten att 
fånga upp och göra en dokumentation på i förskolan är med hjälp av en kamera eller 
med ett anteckningsblock. Något som anses vara vanligt vid en dokumentation är att 
barn på förskolor är vana att förskollärarna uppmärksammar vad de gör och säger 
med hjälp av dokumentationsmetoderna. Det framgår även att barn ofta stannar upp 
i deras görande och sägande, för att förskolläraren ska hinna med att anteckna det 
som barnen vill att de ska skriva ned. Genom att ta en bild på en pågående process 
kan förskollärarna vid ett senare tillfälle reflektera tillsammans med barnen och 
även få syn på barns inflytande tillsammans (a.a).  

4.5  Faktorer som påverkar och hämmar barns inflytande 
Varje förskollärare bör ha ett förhållningssätt där de möter varje enskilt barn betonar 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). Vikten av att skapa goda relationer är att det 
sätter en grund till att alla barn känner sig inkluderade och får samma inflytande i 
verksamheten. Oavsett på vilken nivå som barns språkliga förmåga befinner sig på 
kan barn kommunicera på andra sätt och att inflytandet inte endast sker verbalt (a.a). 
I resultatet av Ungerbergs (2019) studie framkommer det, att det finns konsekvenser 
med barns inflytande. Det kan handla om att det är svårt att omvandla barns 
inflytande från teori till praktik för förskollärare. Genom att arbeta med barns 
inflytande på det traditionella viset, där tillvägagångssättet läggs på att förmedla 
inflytande verbalt. De yngsta barnen blir exkluderade gällande att få inflytande i 
verksamheten. Då yngre barn i regel har ett obegripligt språk, som kan vara svårt att 
förstå. De yngsta barnen i förskolan har lika stor rätt till att bli lyssnade på, som de 
äldre barnen. De yngsta barnen har även förmågan till att kommunicera som kan 
komma i uttrycka på andra sätt. Därför finns det ytterligare en konsekvens i 
sammanhanget, då förskollärare utgår från barns ålder samt deras livserfarenhet och 
inte ger de yngsta barnen samma inflytande som de äldre (a.a). 
 
Förskollärarnas förhållningssätt lyfter Arnér (2006) fram i sitt resultat, som en 
aspekt som kan påverka barns inflytande på ett negativt sätt. Barns möjligheter till 
inflytande kan bli bristfälligt om förskollärarnas förhållningssätt inte tillåter eller ger 
barn möjligheter att erfara inflytande. Även Emilson (2007) påpekar i sin studie att 
det är något som kan leda till negativa konsekvenser. Den rådande pedagogiken på 
en förskola kan påverka barns möjligheter till både delaktighet och inflytande. 
Består pedagogiken av bestämda former och en viss struktur kan det bidra till att 
barns möjligheter till delaktighet och inflytande hämmas (a.a). Vidare betonar även 
Westerlund (2011) i sin avhandling hur förhållningssättet har en betydelsefull roll. 
Genom ett förhållningssätt som bygger på varierade former kan förskollärarna 
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förebygga negativa konsekvenser som kan uppstå gällande barns inflytande. Även 
förskollärarnas arbete med demokrati i förskolan kan bli problematiskt. När det talas 
om demokrati i förskolan associeras ämnet regelbundet med att barn ska ha rätt till 
att uttrycka sina tankar och åsikter respektive ha rätt till att fatta egna beslut. Det 
kan däremot framkalla problematik då det kan ses som ett krav att barn ska delta i 
demokratiska sammanhang, vilket därför kan leda till negativa konsekvenser om 
barn själva inte vill utöva inflytande eller delta i demokratiska sammanhang (a.a). 
 
I resultatet av både Alvestad m.fl. (2013) och Pramling Samuelsson, Williams och 
Sheridans (2015) studier framkommer det att stress kan uppkomma hos 
förskollärarna om exempelvis barngruppen består av ett större barnantal. En stor 
barngrupp kan få konsekvenser för barns möjligheter till att erövra inflytande 
respektive delaktighet i deras vardag på förskolan. Det kan uppstå svårighet för 
förskollärarna att finna tillfällen för barnen att få vara med och påverka deras 
vardag. Barngruppens storlek kan även skapa konsekvenser för barnens utveckling 
och lärande. Stressen hos förskollärarna i kombination med det stora barnantalet kan 
även påverka förskollärarnas tid att se varje enskilt barn samt att kunna se till varje 
enskilt barns utveckling (a.a).  
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5 Teoretisk utgångspunkt 
I den här delen introduceras teoretiska begrepp som används i studiens resultat och 
analys. Resultatet bygger på intervjusvaren som vi sedan analyserar med hjälp av de 
teoretiska begreppen. 

5.1 Sociokulturella perspektivet 
Inom det sociokulturella perspektivet finns begrepp som kan användas för att förstå 
begreppet undervisning i förskolan.  

5.1.1 Appropriering 
Säljö (2017) definierar begreppet appropriering för att synliggöra hur lärandet kan 
förstås och beskrivas. Genom appropriering lär sig barn att behärska deras första 
språk, utveckla deras identitet samt utveckla deras sociala förmåga vid samspel med 
andra. I förskolan möter barn kunskap, där förskolläraren har en betydelsefull roll 
för att skapa undervisning genom att appropriering. Utifrån Vygotskijs tankar om 
kunskap är det betydelsefullt att barn får hjälp och stöd i deras lärande av en 
kunnigare kamrat eller en vuxen (a.a). Begreppet hjälper oss i vår analys genom att 
finna hur förskollärare hjälper och stöttar barn vidare i deras utveckling och lärande.  

5.2  Läroplansteori 
Läroplansteorin innefattar reflektioner om utbildningen i förskolan eller skolan och 
dess inverkan på eleverna. Genom reflektioner kan undervisningen samt miljön 
organiseras och struktureras inom utbildningen på ett meningsfullt sätt (Sundberg, 
2007). Formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan är tre 
arenor inom läroplansteorin som används inom både förskolan och skolan (Linde, 
2012). Dessa begrepp utgör studiens analysbegrepp som används för att tolka och 
förstå förskollärarnas uppfattningar om den planerade undervisningen.  
 
Formuleringsarenan  
Formuleringsarenan omfattar de läroplansdokument som finns samt vad som står i 
dessa dokument som exempelvis läroplanens mål. Inom denna arena läser 
exempelvis lärarna läroplanen och tar till sig dess budskap.  
 
Transformeringsarenan 
Utifrån formuleringsarenan gör sedan lärarna en tolkning av det som står i 
läroplanen, vilket då sker inom transformeringsarenan.  
 
Realiseringsarenan 
Lärarnas tolkningar och planering förverkligas sedan i förskolan eller skolans 
praktik, vilket då sker inom realiseringsarenan (a.a).  
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6 Metod 
I den här delen presenteras den valda forskningsmetoden som studien vilar på samt 
vilken metod som användes gällande insamling av empiri. Hur urvalet av 
intervjupersoner gjordes, hur studiens genomförande gick till samt de etiska 
ställningstaganden som studien tog hänsyn till. Metoden avslutas även med en 
metoddiskussion. 

6.1 Kvalitativ metod  
Olsson och Sörensson (2011) och Yin (2013) beskriver att en kvalitativ 
forskningsmetod tar sin utgångspunkt i att utforska hur något exempelvis uppfattas 
eller skapas genom intervjuer. Utgångspunkten för studien är att den bör belysa 
samt skapa en förståelse om hur människor ser respektive uppfattar deras egna liv. 
Studien bör främst formas av det tankar respektive synsätt som de medverkande i 
studien besitter (a.a).Denna metod valdes för att den besvarar studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Bryman (2018) belyser att kvalitativ forskning är inriktat på ord och att 
datainsamlingen kan ske på två olika sätt, genom observation eller intervju. Genom 
att människor ställer upp på att bli intervjuade eller observerade på exempelvis sin 
arbetsplats, kan det bidra till att den insamlade empirin är saklig och att forskaren 
får de svar som behövs för att fortsätta med sin kvalitativa forskningsstudie (a.a). Vi 
valde att använda oss av kvalitativ metod i vår studie, för att samla in empiri genom 
intervjuer där förskollärares uppfattningar om barns inflytande synliggörs. 

6.1.1 Intervju  
Utifrån studiens syfte framstod intervju som ett lämpligt val att få syn på 
förskollärares uppfattningar om barns inflytande i den planerade undervisningen. 
Det är förskollärare som planerar och har ansvar för att undervisningen i förskolan 
bedrivs. Olsson och Sörensson (2011) benämner hur intervjuer belyser medverkande 
intervjupersoners livsvärldar, genom intervjuer kan även ny kunskap inhämtas 
gällande intervjuns valda ämne. Christoffersen och Johannessen (2015) belyser hur 
frågor som har en öppen karaktär bidrar till att de medverkande i intervjuerna får 
möjligheterna till att tala utförligare. De får även möjlighet att besvara frågorna 
baserat på egna erfarenheter, tankar samt åsikter inom ramen för ämnet. Datan som 
samlas in under en intervju består oftast av utförliga samt detaljrika svar (a.a).  

Christoffersen och Johannessen (2015) nämner hur betydelsefullt det är att använda 
sig av en eller fler testintervjuer, för att se om frågorna till sin undersökning håller 
eller inte. Intervjutekniken är även något som synliggörs under testintervjun, hur 
tonläget är samt hur frågorna ställs till den som deltar (a.a). Vår första intervju var 
en provintervju, för att se om våra intervjufrågor gick att använda och var 
formulerade på ett begripligt sätt. Efter provintervjun upptäckte vi att två frågor 
liknade varandra, eftersom förskolläraren hade svårt att skilja på frågornas innebörd. 
Vi valde att behålla frågorna som dem var och gjorde ytterligare en intervju, för att 
se om nästa förskollärare även hade svårt att skilja på frågornas innebörd. Efter den 
andra intervjun såg vi att frågorna var olika, eftersom vi fick olika svar på frågorna 
under den andra intervjun med en annan förskollärare.  
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Denscombe (2018) skriver att kvalitativ forskning har två tillvägagångssätt gällande 
att samla in empiri. Det första sättet är genom intervjuer som sker muntligt och 
fångas upp vid en ljudinspelning eller där en beskrivning av skriftliga dokument 
redovisas. När ljudinspelning används i den kvalitativa metoden menar Denscombe 
(2018) att de talade orden ska skrivas ned och det benämns då att forskaren 
transkriberar data. Det sättet används för att datainsamlingen ska kunna behandlas 
på ett korrekt sätt i den fortsatta forskningen. Forskarens fortsatta arbete med att 
jämföra och kategorisera mellan sin insamlade data, kan underlättas om intervjuerna 
är transkriberade (a.a). Vi samlade in empiri genom att vi spelade in intervjuerna 
som en ljudfil, som vi sedan transkriberade och så vi fick förskollärarens ord på 
papper. 

6.1.2 Fältanteckningar  
Vid intervjuerna var en av oss åhörare och uppgiften var att skriva fältanteckningar 
under intervjuns gång. Fältanteckningar är en komplettering till intervjuer och Ryen 
(2004) nämner att forskaren gör sig själv en tjänst att skriva anteckningar under en 
intervju. Anteckningarna bör inte endast innehålla vad intervjuaren och den 
deltagande säger, det kan handla om och bestå av intryck och intervjuarens 
reflektioner. Även anteckningarna bör renskrivas efter en intervju för att de sedan 
ska kunna gå att använda dem vidare i studien (a.a). Denscombe (2018) anser att 
fältanteckningarna används som en dokumentation till intervjun, som intervjuaren 
kan ha användning av senare. En annan funktion som de nedskrivna anteckningarna 
kan ha, är att de kompletterar ljudupptagningen med information som kan vara 
relevant i efterarbetet av sin studie (a.a). 

6.2 Urval 
I studien ingår fyra stycken förskolor och sex verksamma förskollärare. Intervjuerna 
genomfördes på tre stadsförskolor samt på en privat förskola belägen på 
landsbygden. Samtliga förskolor är belägna i samma kommun. De som medverkar i 
intervjuerna är verksamma förskollärare i åldrarna 25 – 64 år och har en 
yrkeserfarenhet mellan ett år till 42 år. Förskollärarna arbetar i olika barngrupper 
bestående av barn i åldrarna ett till fem år, barngruppernas storlek varierar. 
Förskollärarnas riktiga namn är utbytta ur konfidentialitet synpunkt.  
 
Vid valet av intervju som metod så fattade vi även beslutet att endast intervjua 
verksamma förskollärare istället för att intervjua både förskollärare respektive 
barnskötare. Det val gjordes för att vi utifrån studiens syfte och frågeställningar 
endast ville ta reda på samt belysa förskollärares uppfattningar gällande barns 
inflytande i den planerade undervisningen. Både Kihlström (2007) och Ryen (2014) 
belyser hur en intervju blir mer givande om intervjupersonerna redan besitter 
erfarenheter respektive kunskaper inom intervjuns ämne. Det är betydelsefullt att 
välja intervjupersoner som är relevanta för studiens huvudsakliga syfte (a.a). 

6.3 Genomförande  
Vi började med att formulera ett missiv som godkändes av vår handledare. När 
missivet blev godkänt skickades det ut till förskolechefer, som i sin tur skickade ut 
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det till sina anställda (se bilaga B). I missivet presenterades det om vilka vi var, 
studiens syfte och vad studien handlade om. Missivet innehöll även information om 
hur intervjuerna skulle gå till väga och intervjuernas beräknade längd. Det framgick 
även information om hur deltagarnas personuppgift skulle behandlas under studiens 
gång samt vad som händer med ljudfilerna från intervjuerna när studien är avslutad. 
Vi blev sedan kontaktade av förskollärare som var intresserade av att ställa upp och 
hjälpa oss med en intervju om barns inflytande. Inför intervjuerna formulerade vi 
frågor utifrån vårt syfte respektive våra frågeställningar. Frågorna som formulerades 
var öppna, för att mängden data som samlades in vid intervjuerna skulle bli så 
utförliga och givande som möjligt. Frågorna godkändes av vår handledare och vi 
skickade därefter ut frågorna till de förskollärare som ville medverka. När vi sedan 
tog kontakt med förskollärarna inför intervjuerna för att bestämma tid och dag 
tillsammans, fick vi frågor gällande själva intervjufrågorna och om de kunde få 
tillgång till frågorna innan intervjun skulle hållas. Vi tog därför beslutet att skicka ut 
frågorna till samtliga förskollärare inför deras intervjuer. 
 
Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på samtliga förskolor. Under 
intervjuernas gång valde vi att inta olika roller, rollen som intervjuare samt rollen 
som åhörare. Intervjuaren var den som höll i själva intervjun och ställde frågorna till 
den medverkande förskolläraren samtidigt som åhöraren satt med i bakgrunden och 
förde fältanteckningar under intervjuns gång. Var en intervju genomförs är enligt 
Jacobsen (2017) av stor betydelse. Det kan vara relevant att intervjun hålls på en 
plats där personen som ska intervjuas känner sig bekväm. Var intervjun hålls skiljer 
sig beroende på intervjuns ämne. Kontexteffekt är något som kan påverka en 
intervju, vilket betyder att omgivningen kan påverka samt bli avgörande för hur den 
färdiga intervjun blir (a.a). 
 
Samtliga intervjuer spelades in vilket även de medverkande förskollärarna hade 
informerats om redan när missivet skickades ut. Samtliga förskollärare godkände att 
deras intervjuer spelades in. När intervjuerna var genomförda transkriberades dem 
för att sedan bli till ett underlag till studiens kommande resultat. Att spela in en 
intervju via en ljudfil underlättar för den som håller i intervjun då allt som sägs tas 
upp ordagrant via inspelningen, menar Jacobsen (2017). Ljudfilen kan sedan 
transkriberas samt att det även finns möjligheter om det behövs att i efterhand 
lyssna på ljudfilen för att kontrollera vad som ordagrant sas under intervjuns gång 
(a.a). 

6.4 Forskningsetik 
Under studiens olika delar har hänsyn tagits till samtliga forskningsetiska 
ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådet.  
 
Informationskravet  
De som medverkar i studien ska innan genomförandet av exempelvis en intervju bli 
informerade om vad den aktuella studien har för syfte (Vetenskapsrådet, 2017). 
Inför intervjuerna fick samtliga förskollärare ta del av vårt missiv som innehöll 
information om oss, studiens syfte samt intervjuns tillvägagångssätt innan och efter 
genomförandet.  
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Samtyckeskravet 
Det som blir tillfrågade att medverka i en studie ska själva få välja om de vill 
medverka i studien eller inte (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga förskollärare som 
medverkade i studien har själva fått bestämma över deras medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet  
Obehöriga ska inte ha någon åtkomst till det personuppgifter som tillhör de 
medverkande i studien (Vetenskapsrådet, 2017). De medverkandes personuppgifter 
finns endast tillgängliga för oss. I studiens resultat och analys har även 
förskollärarnas namn bytts ut, för att de ska vara omöjligt att veta vem som har 
deltagit i studien. Förskollärarnas namn har bytts ut till bokstäverna A till F. 
Vetenskapsrådet (2017) nämner att uppgifter om människor som medverkar i 
forskningsstudier inte ska nämnas med deras riktiga namn eller personuppgifter. Det 
ska vara omöjligt att veta vem det är som deltar i exempelvis en intervju, därför bör 
forskare ta anonymisering i beaktning (a.a). 
 
Nyttjandekravet 
All empiri som samlas in under exempelvis en intervju får endast nyttjas för 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). All empiri som samlades in under 
intervjuerna har endast använts till studiens resultat och analys.  

6.5 Analys av insamlad empiri 
Utifrån våra två frågeställningar gjorde vi en första kategorisering av den empirin vi 
fått in under intervjuerna. Först delade vi in intervjufrågorna och satte dem under 
respektive frågeställning. Vi skrev sedan ut våra transkriberingar på papper, för att 
vi skulle kunna kategorisera och analysera våra intervjusvar på ett mer strukturerat 
sätt. Därefter skapade vi underkategorier genom att läsa och analysera empirin, vi 
klippte isär förskollärarnas svar för att sedan sortera in dem i respektive 
underkategori. Efter sorteringen analyserade vi därefter varje underkategori var för 
sig, vi analyserade svaren och markerade ut vilka teoretiska begrepp som kunde 
användas för att tolka och förstå varje enskilt svar. Varje teoretiskt begrepp 
tilldelades en specifik färg som vi använde för att färgkoda intervjusvaren, för att 
enklare kunna analysera vilka svar som skilde sig från varandra respektive vilka 
svar som liknade varandra. Under analysprocessen använde vi oss av två stycken 
plastmappar respektive kuvert för att kunna strukturera upp kategoriseringarna. 
Mapparna representerade våra två forskningsfrågor, som i sin tur sedan bestod av 
kuvert som representerade varje underkategori. Bryman (2018) nämner att kodning 
är ett effektivt sätt att använda vid dataanalys i en kvalitativ studie. Intervjusvaren 
granskas och kategoriseras in i eventuella begrepp eller samband som forskaren 
finner vid sitt analyserande av sin data. Det kan vara till fördel att klippa i 
pappersmaterialet för att få en överblick över intervjusvaren för att se andra 
infallsvinklar eller dylikt (a.a).  

6.6 Reliabilitet och validitet 
I en kvalitativ studie kan två begrepp, reliabilitet och validitet, ha en betydande roll i 
hur studien granskas och hur studiens resultat behandlas. Bryman (2018) beskriver 
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innebörden av begreppen och hur de används i en kvalitativ studie. Reliabilitet 
används synonymt med pålitlighet och intern validitet kan jämföras med 
trovärdighet. Pålitligheten framträder när forskarna granskar sin undersökning, att 
de genomför en tillgänglig och fullständig redogörelse för att alla citat finns med 
från undersökningen och hur valet av undersökningspersoner väljs ut. Forskarna bör 
även få med en formulering i studien om val av intervju, fältanteckningar och 
besluten som forskarna tar gällande analys av data. Trovärdighet är något som har 
sin tonvikt i en social verklighet, att det finns olika sätt att se på saken och att 
människor kan ge olika beskrivningar för den sociala verkligheten. Innan forskaren 
börjar med sitt resultat, gäller det att först avgöra och se hur beskrivningarna av 
denna sociala verklighet kan se ut genom andra människors ögon på ett trovärdigt 
sätt. Genom att resultatet blir trovärdigt säkerhetsställer forskaren att studien utförs 
enligt reglerna som finns i en kvalitativ studie samt att resultatet rapporteras ut till 
personerna som medverkat (a.a). I vår studie har vi tagit begreppen i beaktande när 
vi granskade, analyserade och redogjorde för hur vi använde citaten utifrån våra 
intervjuer med förskollärarna. I resultatet har vi utgått från vad varje enskild 
förskollärare sagt och på ett trovärdigt sätt satt in det i rätt sammanhang. Samtliga 
förskollärare ska få återkoppling på hur resultatet har skrivits fram genom deras 
medverkan i intervjuerna.  
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7 Resultat och analys 
I den här delen presenteras studiens resultat och analys utifrån våra intervjuer med 
verksamma förskollärare.  

7.1 Förskollärares tolkningar av begreppet undervisning 
Samtliga förskollärare definierar begreppet undervisning utifrån att det sker genom 
läroplanen och dess mål. En förskollärare ger sin tolkning av undervisning, där 
verksamheten består av målstyrda processer som förskollärarna planerar. En annan 
förskollärare definierar undervisning och utbildning som två nya begrepp i 
förskolans värld. Förskolläraren uttrycker även att undervisningen handlar om att ett 
lärande ska ske hos barnen. Att undervisning handlar om att stimulera och utmana 
barn vidare mot läroplansmålen.  
 
Att man skapar en slags nyfikenhet och lust att lära tillsammans med andra och tillsammans med oss 
(A).  
 
Utifrån det som ovanstående citat säger angående att lära tillsammans med andra, 
sker undervisningen genom appropriering. I jämförelse med vad de andra 
förskollärarna har sagt angående undervisning, skiljer sig en förskollärare från de 
andra. Tillsammans med barnen utforskar och upptäcker förskolläraren nya 
kunskaper, som förskolläraren sedan tolkar till att ett lärande sker hos barnen. 
 
Ah, som vi pratade om igår så tycker vi att det e när man tillsammans med barnen och utforskar och 
stimulerar till att upptäcka nya saker, att man tillsammans med dom kommer på nya liksom kunskaper 
å man märker att dom har liksom fått ut någonting av det man har gjort å pratat om. Men eh ah, och 
sen har vi ju då läroplanen i bakhuvudet, det man har ju hela tiden så att man kopplar det (F).  
 
I ovanstående citat beskriver förskolläraren hur samtliga läroplansarenor 
framträder. Undervisningsprocessen går genom realiseringsarenan, där 
förskolläraren tillsammans med barnen utforskar och upptäcker nya kunskaper. 
Förskolläraren använder sig av transformeringsarenan, då tolkningar sker av 
lärandet som skett under utforskandet och upptäckandet, för att avsluta 
undervisningsprocessen inom formuleringsarenan där förskolläraren kopplar 
lärandet och undervisningen till läroplanens mål. 

7.1.1 En målstyrd process  
En förskollärare uppfattar att den planerade undervisningen utgår från att 
förskollärare planerar undervisningen utifrån läroplanen. Det framkommer att 
förskollärarna använder sig av olika strukturer i deras planering och genomförande 
av undervisningen. En förskollärare tillämpar realiseringsarenan i sitt första led av 
sin planering. Förskolläraren börjar att genomföra undervisningen tillsammans med 
barnen. Under undervisningens gång tillämpas transformeringsarenan, då det 
förekommer tolkningar av det som barnen säger och vad de är intresserade av samt 
vilket lärande som sker. Läroplanen är något som förskolläraren har med sig under 
hela processen.  
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Är vi i skogen är det också mycket det här oplanerade, man vet aldrig riktigt vad som händer när man 
är i skogen mycket där liksom kommer ju spontant också även om man har med sig bakhuvet nånting 
som man tänkt (F).  
 
Några förskollärare påpekar att de tar hänsyn till barnens intressen, när de planerar 
sin undervisning. Efter samtliga undervisningstillfällen tolkar förskollärarna hur 
genomförandet av undervisningen gick tillväga. Förskollärarna uttrycker hur 
betydelsefullt det är att alla barn ska kunna delta i undervisningen. Det framkommer 
att förskollärarna utgår från appropriering för att planera ett lärande utefter barns 
intressen och befintliga kunskaper. 
 
Det är ju viktigt för att koppla barnens intressen till lärande och samtidigt göra dom delaktiga och ge 
inflytande eftersom verksamheten både ska och är formad utifrån barnens intresse (E).  

7.1.2 Spontan undervisning  
Samtliga förskollärare påpekar tydligt hur undervisningen inte alltid måste vara en 
process som har planerats i förväg och som består av ett syfte. Förskollärarna 
uppfattar att undervisning även kan ske spontant, till exempel vid matsituationer 
samt påklädning. En förskollärare menar på att förskolan styrs av rutiner och har en 
pedagogisk idé bakom sig. Förskolläraren lyfter även hur betydelsefull den spontana 
undervisningen är för att kunna ta tillvara på barns spontana tankar. Vid till exempel 
en matsituation kan det uppstå många tillfällen till spontan undervisning där barn 
och vuxen samspelar och samtalar tillsammans. Under matsituationen kan stöttning 
i form av appropriering uppstå eftersom det skapas möjligheter för förskolläraren 
att utveckla det aktuella samtalsämnet, genom att tillföra kunskaper i syfte att 
barnen ska få en fördjupad förståelse om ämnet. 
 
Som matsituation så kanske man till exempel låter barnen få sitta så att dom möts tillsammans så att 
man kan ha ett samtal och då kan ju det bli en undervisning (B).  
 

7.2 Förskollärares uppfattningar av barns inflytande i den planerade 
undervisningen 

För två av sex förskollärare handlar barns inflytande om att barn ska få vara med 
och påverka deras utbildning. Förskollärarna betonar hur dem arbetar med olika 
projekt på respektive förskola. I projekten tar dem tillvara på barns inflytande, i 
form av att de låter barnen uttrycka deras tankar och idéer samt att de lyssnar till vad 
barnen har för intressen. Den ena förskolläraren belyser vikten av att begreppet 
inflytande är något som bör kompliceras i förskolan. Det kan handla om det större 
frågorna som kommer upp under dagen och inte endast lägga vikt vid exempelvis 
vilken frukt som barn vill ha. Förskolläraren förklarar även att inflytande är en fråga 
som arbetslaget brottas med dagligen, för hur de ska gå tillväga och ge barnen chans 
till att erövra inflytande på ett meningsfullt sätt i undervisningen. 
 
För mig handlar inflytande om lite mer, vi måste göra det lite mer vad ska man säga, komplext lite mer 
större. Att inte vara med och duka eller inte utan det ska bli någonting som verkligen påverkar deras 
vardag här och att det ska vara deras intressen, det ska skapas utifrån dom (A).  
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Något som är betydelsefullt för några förskollärare är att de bör vara lyhörda och se 
vad barnen är intresserade av och att det fångas upp av arbetslaget. Det är av vikt att 
barnen ska kunna se hur deras tankar har tagits tillvara på, som exempel att 
förskolans miljö förändras utefter barns inflytande. 
 
Vi har uppsatta siffror i hallen med grader, hur många grader det är ute. Då har vi plusgrader men då 
var det några barn som hade satt 1+3 och sen satt en 4 och då såg jag det och då tänkte jag men då 
kanske dom är intresserade av att ha en möjlighet till att kunna flytta siffror (D).  

Utifrån citatet, tolkar och gör förskolläraren en tavla där barnen får möjlighet till att 
kunna flytta siffror samt möta addition och subtraktion. I den här situationen 
tillämpar förskolläraren transformeringsarenan, där barns intressen fångas upp och 
förskolläraren visar en lyhördhet gentemot barnens agerande med siffrorna i hallen. 
Vilket resulterar i att barnen får inflytande över deras lärande. 

7.2.1 Läroplanen som stöd i undervisningen  
Vid intervjuerna fick förskollärarna svara på en fråga gällande hur deras arbetslag 
omsätter ett specifikt mål från läroplanen i praktiken. Läroplansmålet lyder: “Främja 
barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning” 
(Skolverket 2018, s. 16). Samtliga förskollärare uttrycker att dem arbetar med 
läroplanen i praktiken, hur dem arbetar med läroplanen är däremot något som skiljer 
dem åt. Det blir synligt att hälften av förskollärarna använder sig av 
formuleringsarena samt realiseringsarenan i deras arbete fast på olika sätt. En 
förskollärare tillämpar formuleringsarenan från första början i sin planering för att 
sedan tillämpa realiseringsarenan i genomförandet av undervisningen. Till skillnad 
från detta tillämpar några förskollärare däremot realiseringsarena från början i syfte 
att uppmärksamma barns intressen, för att sedan kunna utforma undervisning utefter 
barnen. I slutet av undervisningsprocessen tillämpas sedan formuleringsarena. I 
citatet nedan talar förskolläraren om hur dem i slutet av deras projekt använder sig 
av läroplanen för att tolka och synliggöra de mål som uppstått under projektarbetet. 
 
När projektet är slut och det är ju ingen som är inne på samma, men vi tar ju stickspår åt alla håll och 
kanter. Det är ju barnen som är med hela tiden och är delaktiga och utövar inflytande (C).  
 
Hälften av förskollärarna beskriver hur dem arbetar aktivt i arbetslaget med barns 
inflytande. Förskollärarna beskriver hur barns intressen kan fångas upp och tas 
tillvara på i till exempel samlingar. Det som fångas upp vid samlingarna kan 
förskollärarna och deras arbetslag sedan använda för att utmana barnen vidare i 
deras utveckling och lärande samt för att utveckla verksamheten vidare utifrån 
barnen. En tolkning är att barnen får möjlighet till inflytande samt blir delaktiga 
genom aktiviteter, som exempelvis samlingar. 

7.2.2 Barns möjligheter till att utöva inflytande  
Alla förskollärare nämner hur dem tar tillvara respektive fångar upp barnens 
intressen, tankar och idéer inför varje undervisningstillfälle, i syfte att skapa 
möjligheter för barnen att vara delaktiga samt få inflytande över deras lärande. Fyra 
av sex förskollärare använder sig av ett liknande tillvägagångssätt i deras arbete när 
de ger barnen möjligheter till inflytande. Förskollärarna utgår från 
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transformeringsarenan, genom att de tolkar barnens intressen och omsätter det till 
realiseringsarenan och utför undervisningen i praktiken. 

Vi har ju liksom inte en agenda att den dan ska vi göra det eller det och det utan vi utvärderar det när vi 
har våra planeringar och var går barnen vidare på och hur ska vi utmana dem vidare. Det är hela tiden, 
återkoppling och att man inte skyndar för snabbt utan man går vidare liksom och ser vad får vi för svar 
på det som vi har gjort och hur ska vi gå vidare (C). 
 
Utifrån förskollärarens citat framgår det att förskolläraren och arbetslaget tycker att 
det är betydelsefullt att barn blir delaktiga och har inflytande i undervisningen. Det 
är barnen som får deras projekt att gå framåt, genom att förskolläraren och 
arbetslaget tar tillvara på samt reflekterar om barns intressen, tankar och idéer under 
deras planeringar. Genom att förskolläraren även reflekterar tillsammans med 
barnen kan de sedan utmana barnen vidare i deras lärande utifrån det som barnen 
uttrycker under reflektions tillfället. 
 
Två av sex förskollärare har uttryckt att de arbetar på ett liknande sätt, genom att de 
ser till barns intressen och därefter utvecklar de undervisningstillfällen som baserar 
på barnen. Förskollärarna lyfter att de är följsamma pedagoger genom att de tar 
tillvara och skapar möjligheter för barn att erövra inflytande samt att deras 
planeringar kan ta en annan vändning än vad de tänkt från början. 
 
När vi är ute på våra promenader kan det ju komma spår på vägen som bryter den här planerade 
undervisningen vi hade tänkt å där får man som förskollärare ha lite fingertoppskänsla att okej, vi 
kollar på den där myran som du hittade där istället (A).  
 
I citatet ovan tillämpar förskolläraren realiseringsarenan i sitt första led i sin 
planering, där barngrupp är ute och går på en promenad. Under promenaden 
upptäcker barnen exempelvis en myra, vilket leder till att förskolläraren tillämpar 
transformeringsarenan och tolkar barns upptäckter och gör ett undervisningstillfälle 
av myran. Förskolläraren lägger alltid till formuleringsarenan i sin undervisning 
oavsett om det är i första steget eller i det sista. 

7.2.3 Barns inflytande bidrar till en meningsfull undervisning  
Fördelarna att barn får inflytande i den planerade undervisningen menar samtliga 
förskollärare är något som blir positivt för barnen. Det kan tolkas som att 
undervisningen blir mer meningsfull när barn får möjlighet till att utöva inflytande. 
En förskollärare menar även på att det är betydelsefullt om barnen ser att 
förskollärarna har tagit tillvara på deras intressen i undervisningen och i 
verksamheten. 

Fördelarna är ju att dom förhoppningsvis tar till sig mycket mer av undervisningen som vi 
planerar på grund av att vi utgår från deras intressen som gör att dom blir nyfikna på det vi 
planerar (E).  

Möjligheterna är ju deras initiativ och när det är deras drivkraft och deras idéer och deras intressen och 
tankar som har lett fram till vad arbetet formas som, så blir det väldigt naturligt och det blir en röd tråd 
som gör att det blir ju mycket mer meningsfullt för barnen och chans att ett lärande sker (D).  
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Enligt det ovanstående citatet framgår det att förskollärare D ser barns initiativ som 
en drivkraft och fördel, där deras tankar och idéer leds vidare och formar 
undervisningens innehåll så det blir en röd tråd i undervisningen. Förskolläraren ser 
även barns inflytande som en fördel, eftersom det blir lättare att se till varje barn för 
att sedan kunna utforma undervisningen utefter varje enskild individ och dess 
behov.  Förskolläraren använder sig av appropriering i hennes utformning av 
undervisning för att kunna möta varje barns behov samt även kunna hjälpa varje 
barn vidare i deras utveckling och lärande. 

7.2.4 Verktyg för barns inflytande  
Tre av sex förskollärare betonar vikten av att använda dokumentation som ett 
verktyg för att synliggöra för barnen att även dem har varit med och påverkat 
undervisningen. Förskollärarna dokumenterar på olika sätt, en förskollärare föredrar 
att dokumentera genom att anteckna det som barnen säger samt även ta bilder under 
undervisningens gång. Förskolläraren använder sedan dokumentationerna som ett 
underlag för reflektioner i arbetslaget där dem reflekterar om hur dem kan utmana 
barnen vidare. Baserat på dokumentationerna och reflektionerna tillämpar 
arbetslaget transformeringsarenan där de tolkar det som har hänt under 
undervisningarna, samtidigt som de även tolkar hur de ska ta sig vidare i 
undervisningen. 

Vi dokumenterar mycket och både skriver ner det som dom säger och fotar för att sedan tillsammans 
reflektera över detta och ta oss vidare, utmana dom vidare (E).  
 
Den andra förskolläraren beskriver hur arbetslag dokumenterar genom att ta bilder, 
anteckna det som barnen säger och som ett komplement till anteckningarna spelar 
de även in det som sägs. Förskollärarna tillämpar appropriering för att utmana 
barnen vidare i deras lärande, utifrån dokumentationerna. 
 
Man följer upp och dokumenterar och så att barnen ser ett resultat, att det inte bara är tomma ord utan 
att de ser att det blir någonting av det som dom har pratat om (F).  
  
Den tredje förskolläraren arbetar med ett liknande verktyg tillsammans med sitt 
arbetslag, där de tar tillvara på det som barnen uttrycker. Den dagliga 
undervisningen planerar dem tillsammans i arbetslaget med läroplanen som grund. 
Utifrån deras verktyg skriver dem ner det som barnen säger och sammankopplar det 
sedan med ett syfte som grundar sig i läroplanen. De för sedan en dialog 
tillsammans med barnen om dagens aktuella undervisningstillfälle, där 
förskollärarna påvisar att de har tagit tillvara på barnens tankar och idéer. 
 
Så varje dag vid samlingen så har vi såna här dokumentationsprotokoll där vi skriver upp lite tanken 
med vad vi ska göra idag och den tanken hänger ju ihop med det som vi gjorde igår som hänger ihop 
med det vi gjorde alltså det är en röd tråd i det (B).  

7.2.5 Barns rätt till att påverka undervisningen  
Tre av sex förskollärare kopplar demokrati till barns inflytande och talar om de val 
som barn aktivt gör varje dag på förskolan. Förskollärarnas sätt att se på demokrati 
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skiljer sig från varandra. En förskollärare menar att demokrati handlar om att barn 
ska få sin åsikt hörd, däremot kan barn inte alltid få sin önskan uppfylld med en 
gång. För att kunna ta tillvara på barns åsikter antecknar förskolläraren vad barnen 
säger, för att förskolläraren ska kunna förverkliga deras åsikter vid ett annat tillfälle. 
Utifrån anteckningarna tillämpar förskolläraren transformeringsarenan i sin 
planering av kommande undervisning, baserad på det som barnen har sagt. 
 
Ens åsikt är viktig och att den finns på papper på något sätt och där får man ta tillvara på och att man 
kanske inte alltid få det man vill just då men kanske nästa dag (A). 
 
Det synliggörs att barns åsikter är betydelsefulla för förskolläraren, utifrån citatet 
ovan där förskolläraren arbetar aktivt med att barns delaktighet och inflytande tar 
plats i deras vardag. Förskolläraren strävar efter att göra det tydligt för barnen att det 
inte alltid går att få sin önskan igenom och att det ibland behöver vänta på sin tur. 
 
En förskollärare berättar om hur de arbetar praktiskt med demokrati på förskolan, 
där barn får fatta egna beslut. Förskolläraren och arbetslaget har utformat en 
valtavla som de använder gällande vilken aktivitet barnen vill utöva. Arbetslaget 
strävar efter att barn ska ta egna beslut utifrån deras egna intressen, och inte basera 
valet utefter en kompis val. 
 
Vi har en valtavla där barnen får tänka till och göra egna val, ibland är ju valet upptaget så då får man 
ju hitta på något annat och att man väljer efter eget intresse och inte efter vad kompisarna vill (C). 

7.2.6 Faktorer som kan uppstå om barn inte får inflytande i den planerade 
undervisningen 

Fyra av sex förskollärare säger att det inte finns några svårigheter med att barn får 
inflytande i undervisningen. Däremot tycker två förskollärare att det kan uppstå 
svårigheter om barn inte får utöva inflytande i förskolan. Består undervisningen inte 
av ett innehåll som lockar barnen så kan det bli svårt för barnen att ta till sig 
kunskaperna. En förskollärare strävar efter att planera sin undervisning utifrån 
barnens intressen för att kunna utmana dem vidare. För att kunna basera sin 
undervisning utefter barnen tillämpar förskolläraren transformeringsarenan för att 
kunna tolka vad barnen är intresserad av. Vidare använder förskolläraren sig sedan 
av scaffolding för att kunna utmana barnen vidare i deras utveckling och lärande 
utifrån var hon tolkar att barnen är. 
 
Om förskollärare inte ser till barns intressen kan vi ju inte leda dom vidare heller i undervisningen (C).  
 
Förskollärarna påpekar att olika faktorer kan uppstå om de inte ser till varje barns 
behov och därför kan barns utveckling hämmas. För att undvika att barns utveckling 
hämmas beskriver en förskollärare hur betydelsefullt det är att förskollärare strävar 
efter att kunna se varje enskilt barn och deras individuella behov, även för att alla 
barn ska få ett likvärdig lärande. 
 
Så då måste man ju hitta en anpassning utifrån varje individ och att ändå försöka för dom behöver ju få 
någon slags delaktighet och inflytande över sin vardag (D).  
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En tolkning utefter citatet är att förskolläraren utgår från appropriering genom att 
förskolläraren strävar efter att se till varje barns utvecklingsnivå i sin utformning av 
undervisningens innehåll. 

7.2.7 Barngruppens påverkan  
Fyra av sex förskollärare anser att barngruppens storlek har en stor betydelse och att 
de föredrar att dela in barnen i mindre grupper vid undervisningen. Förskollärarna 
säger att mindre grupper gynnar barnen till att våga ta plats och uttrycka deras 
åsikter vid undervisningstillfällena.  

Jag kan tycka att man jobbar mer med dom mindre barnen så ska det gynnas mer om dom 
kanske är färre på ett sätt. Att fler kanske vågar och kan komma till tals och att dom får 
mer utrymme och prata (A).  

Förskolläraren i citatet ovan strävar efter att arbeta med mindre grupper, för att alla 
barn ska komma till tals och få chans till att vara delaktiga samt få inflytande. 
Genom att förskolläraren arbetar på det sättet träder transformeringsarenan fram och 
förskolläraren tolkar att barnen kommer fram mer i mindre grupper. På grund av 
detta har förskolläraren tillämpat realiseringsarenan och delat in barnen i mindre 
grupper, vilket hon tycker är ett bra tillvägagångssätt. Till skillnad från andra 
förskollärare anser en förskollärare att det är lättare att arbeta i mindre grupper, för 
att få syn på barns gemensamma intressen och som sedan kan bli en grund för 
undervisningen. Förskolläraren och arbetslaget har tagit sig igenom 
transformeringsarenan för de har tolkat och kommit fram till det tillsammans. 
 
Två av sex förskollärare skiljer sig från de resterande. En förskollärare betonar att 
barngrupperna är för stora och en annan säger att det inte handlar om barngruppens 
storlek, utan om barnens ålder och förhållningssätt. Förskolläraren fortsätter och 
konstaterar även att det handlar mer om förskollärares förhållningssätt och 
samarbete än barngruppens storlek. Förskolläraren tycker att det är positivt med en 
stor barngrupp eftersom den då består av fler tankar och åsikter. 

7.2.8 Åldersrelaterat inflytande  
Förskollärarnas syn på yngre barns respektive äldre barns inflytande skiljer sig 
markant från varandra. Fyra av sex förskollärare konstaterar att det finns skillnader 
där de påpekar att det blir svårare för yngre barn att på egen hand erövra inflytande 
gentemot de äldre barnen. En förskollärare uttrycker att i sitt arbete med de yngre 
barnen kan det bli svårt när dem inte besitter det verbala språket. Däremot menar 
förskolläraren att fördelen är att många av barnen kan visa att dem är med i 
undervisningen genom till exempel använda sitt kroppsspråk. Utifrån barnens 
agerande strävar förskolläraren att tillämpa appropriering för att kunna planera sin 
undervisning utefter deras nivå, för att undervisningen ska bli meningsfull för alla 
barn. 

Yngre barns inflytande där får man som pedagog vara väldigt vaken, uppmärksam och uppmärksamma 
deras signaler vilket är ganska svårt (A).  
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Samtliga förskollärare menar att de äldre barnen har lättare att erövra inflytande på 
egen hand då de besitter det verbala språket. 

Äldre barnen, kan uttrycka sig mycket mer sitta och diskutera med varandra, förhandla 
med varandra och på ett sätt kunna göra sin åsikt mer verbalt hörda. Uttrycka det på ett mer 
klart sätt som gör att det på ett sätt blir lite lättare som förskollärare att förstå vad dom vill 
(A).  

En tolkning utifrån det som förskolläraren ovan talar om, framgår det att barnen kan 
och vill diskutera tillsammans med både kompisar och förskollärare. Utifrån 
diskussionerna kan förskolläraren sedan genom appropriering utmana dem vidare 
inom diskussionsämnet genom att tillföra ny kunskap. Till skillnad från resterande 
förskollärare uttrycker två förskollärare att barns inflytande inte handlar om barns 
ålder, utan barns inflytande handlar mer om barns individuella utveckling. 

Jag tycker inte riktigt att det har med åldern att göra, utan kanske mer hur dom uttrycker 
sig eller hur dom kan uttrycka sig (E).  

Utifrån det ovanstående citatet, påpekar förskolläraren att det handlar om barnens 
utveckling och mognad och inte om ålder. Även äldre barn kan ha svårt att behärska 
det verbala språket. Förskolläraren betonar att förskollärare bör vara mer observanta 
och lyhörda även mot äldre barn och att skapa möjligheter för att de äldre barnen 
ska få känna delaktiga och få inflytande. 

7.2.9 Sammanfattning 
I resultatet framgår det att samtliga förskollärare uppfattar och tolkar begreppet 
undervisning som en målstyrd process där det finns ett tydligt syfte. Det framgår 
även att det handlar om en strävan mot att ett lärande sker under genomförandet av 
den planerade undervisningen. Alla förskollärare nämner att den spontana 
undervisningen även ska få utrymme i verksamheten för att den är betydelsefull och 
inte får glömmas bort. Alla förskollärarna är eniga om att lyhördhet är betydelsefullt 
när det kommer till att ge barn inflytande i förskolan. Något som skiljer 
förskollärarna åt är att de talar om hur barns inflytande bör kompliceras och 
reflekterar om vad inflytande egentligen är. Däremot arbetar alla förskolorna inte 
lika aktivt med barns inflytande. Det framgår även att alla förskollärare arbetar 
dagligen med läroplanen. Dokumentation anses även som ett bra verktyg för att 
barnen ska kunna känna sig delaktiga och för att dem ska få inflytande i deras 
vardag på förskolan. 
 
I förskolan får barn möta demokrati av olika former, där barn ska få uttrycka sin 
åsikt och vara med och påverka sin dag. Begreppet demokrati är något som för 
förskollärarna handlar om ett större besultstaganden, än att barnen exempelvis 
endast får välja vilken frukt de vill ha. Det framgår även hur svårigheter kan uppstå 
om förskollärare inte skapar möjligheter för barnen att utöva inflytande i deras 
vardag. Enligt förskollärarna är mindre grupper att föredra för att barn ska få 
inflytande i både undervisningen och deras lärande. Det visar sig vara stora 
skillnader mellan hur yngre barn och äldre barn utövar inflytande.  
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8 Diskussion  
I denna del kommer en diskussion att framföras utifrån studiens resultat. Syftet med 
studien är att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra barns inflytande i den 
planerade undervisningen. Det kommer diskuteras och lyftas fram delar som är 
intressanta och något som skiljer resultatet åt. Diskussionen kommer även att 
innehålla tidigare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framgår det att den spontana undervisningen är betydelsefull för 
barnens vardag på förskolan. Utifrån förskollärarna framgår det att den spontana 
undervisningen skapar tillfällen att ta tillvara på barns spontana tankar samt 
tillfällen som främjar barns utveckling. Något som förskollärarna upplever är att 
barns spontana tankar och samtal uppstår under måltider eller i hallen. 
Förskollärarna värdesätter dessa spontana möten och menar att de är betydelsefulla 
och att de spontana samtalen inte bör glömmas bort. I resultatet framgår det även att 
den spontana undervisningen inte planeras i förväg eller behöver ha ett syfte, det är 
en process som sker hela tiden i förskolan. I förhållande mellan resultatet och den 
tidigare forskningen blir det tydligt att skillnader uppstår. Emilson (2007) och 
Westerlund (2011) menar på att barns möjligheter till att påverka undervisningen 
sker genom förskolans pedagogik. Förskolans pedagogik består av förutbestämda 
former och har även en struktur som förskollärarna bör arbeta efter. Strukturen och 
formerna kan bidra till att barn inte får tillfällen till att erövra delaktighet och 
inflytande över deras vardag. Barn bör få begränsat med inflytande för att 
förskollärarna ska kunna forma en lärorik undervisning utefter de pedagogiska 
strukturerna och formerna (a.a). Däremot menar Ungerberg (2019) att i 
förskollärarnas arbete bör de frångå den pedagogiska strukturen för att barn ska få 
chans till att påverka innehållet och det som sker här och nu i verksamheten (a.a). 
Till skillnad från den tidigare forskningen framgår det i resultatet att spontan 
undervisning är betydelsefull att ta tillvara på, där tillfällen blir givande mellan 
förskollärarna och barnen. De lär sig något utav spontana samtal och får nya 
kunskaper som de erövrar tillsammans. 
 
Studiens resultat visar på att förskollärarna arbetar på olika sätt med läroplanen. Det 
framgår att hälften av förskollärarna använder sig av den nya läroplanen från 2018. 
Förskollärarna visar på att de ger barn inflytande i alla dagliga situationer på 
förskolan och att de ska få påverka sin dag. Det framgår även hur förskollärarna för 
en dialog tillsammans med barnen och påvisar hur de tar tillvara på barns tankar och 
åsikter för att utforma verksamheten vidare. De resterande förskollärarna tillämpar 
fortfarande läroplanen från 2016 eftersom det framgår i resultatet att de ger barnen 
begränsat med inflytande under deras dag. I förskolans läroplan har det tillkommit 
förändringar gällande avsnittet om barns inflytande. Utifrån studiens resultat och 
den tidigare forskningen blir det synligt att läroplanens förtydligande är relevanta 
för förskolans verksamhet. Skolverket (2016) betonar att demokrati var något som 
barn skulle få möta i förskolan på olika sätt. I läroplanen för förskolan skriver 
Skolverket (2018) att barn i förskolan har rättigheterna att erövra delaktighet och 
inflytande i förskolans verksamhet. Westerlund (2019) synliggör demokratins 
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betydelse i förskolan och hur barnen får möjlighet att i samspel med andra uttrycka 
sina åsikter. Ungeberg (2019) synliggör en målsättning som finns i förskolan och 
hur den syftar till att barn ska bli självständiga individer genom inflytande. Det är 
även betydelsefullt att barn är medvetna om att de utövar inflytande (a.a). Det 
uppstår en skillnad i resultatet gentemot den tidigare forskningen eftersom det 
framgår att förskollärarna arbetar på olika sätt, för att ge barn inflytande. 
Förskollärarna tillämpar olika versioner av läroplanen. 
 
I resultatet framgår det att förskollärarna uppfattar att det är skillnad på hur yngre 
respektive äldre barn erövrar inflytande på förskolan. Förskollärarna menar att 
yngre barn har svårare att utöva inflytande för att de inte har det verbala språket och 
att äldre barn har förmågan att uttrycka sig. En skillnad som två förskollärare visar 
är att barns inflytande inte har med ålder att göra. De menar att det handlar om barns 
mognad och individuella utveckling, för att även äldre barn kan ha svårt med det 
verbala språket. Utifrån både resultatet i studien och den tidigare forskningen har 
det framkommit skillnader. Resultatet lyfter fram att skillnader finns gällande barns 
inflytande i olika åldrarna och några förskollärare visar tydligt på att det inte handlar 
om ålder, utan om barns utveckling och mognad. Tidigare forskning belyser att det 
finns svårigheter gällande yngre barns inflytande. Ungerberg (2019) betonar hur 
barn erövrar inflytande på olika sätt beroende på deras ålder. En markant skillnad är 
att yngre barns inflytande exkluderas för att de inte kan uttrycka sig genom det 
verbala språket. Däremot kan yngre barn kommunicera på andra sätt exempelvis 
genom deras kroppsspråk. Det är därför av stor vikt att förskollärare är lyhörda även 
för det sätt som de yngre barnen kommunicerar på, för även yngre barn har samma 
rätt att bli lyssnad på som de äldre barnen. Förskollärare utgår från barns 
livserfarenheter och ålder när de skapar möjligheter för barn att utöva inflytande 
(a.a). Det framkommer att det saknas tidigare forskning gällande äldre barns 
inflytande i förskolan. 
 
Studiens resultat visar på att förskollärarna anser att barngrupperna är för stora och 
samtliga förskollärare anser att barns inflytande gynnas om barngrupperna delas in i 
mindre grupper. Genom att dela in barngruppen i mindre grupper menar 
förskollärarna att det skapas fler möjligheter för barnen att få utöva delaktighet och 
inflytande. De anser även att det blir lättare att få syn på barnens gemensamma 
intressen. Alvestad m.fl  (2013) menar att stress är något som kan förekomma hos 
förskollärare för att barngrupperna idag är stora till barnantalet. Barns möjligheter 
till att utöva inflytande och delaktighet är något som kan hämmas i en stor 
barngrupp. Förskollärarna kan ha svårt att hitta tillfällen under dagen för att ge barn 
möjlighet till inflytande (a.a). Till skillnad från den tidigare forskningen nämner 
ingen av förskollärarna i resultatet att det uppkommer stress på grund av det stora 
barngrupperna. Vidare menar Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 
att barns individuella utveckling och lärande kan påverkas om barngruppen är för 
stor. I kombination med ett stort barnantal kan det även bli svårt för förskollärarna 
att se till varje enskilt barns behov och utveckling, vilket kan leda till att stress 
uppkommer bland förskollärarna (a.a). Enligt den tidigare forskningen framgår det 
att en stor barngrupp påverkar barns inflytande, vilket skiljer förskollärares tankar 
åt. Till skillnad från den tidigare forskningen framgår det i studiens resultat att en 
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förskollärare anser att det inte handlar om barngruppens storlek, utan om barnens 
ålder och förskollärares förhållningssätt. Det framgår även att förskollärare anser att 
stora grupper är något som gynnar verksamheten för att en stor barngrupp består av 
många olika tankar och åsikter.  

8.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden valdes för att synliggöra förskollärares tolkningar och 
uppfattningar om barns inflytande i den planerade undervisningen. Vi fattade 
beslutet att skicka ut intervjufrågorna (se bilaga A) till förskollärarna innan 
intervjuerna ägde rum, för att det var något som de efterfrågade. I efterhand har 
funderingar uppstått gällande valet att skicka ut intervjufrågorna, vad hade vi fått för 
svar om vi inte hade skickat ut dem. Däremot anser vi att beslutet som fattades 
angående intervjufrågorna var till vår fördel, då vi fick ut mycket utförliga svar som 
vi sedan kunde tillgå i vår fortsatta studie. Dock fick vi in mycket empiri som 
frångick det som frågorna handlade om, som gjorde så att svaren blev svårare att 
analysera. Genom valet så uppstod validitet genom att resultatet i studien blev 
trovärdigare, för att vi fick utförligare svar vid våra intervjuer med förskollärarna. 
Bryman (2018) menar på att trovärdighet utgör beskrivningar av människors olika 
synsätt av den sociala verkligheten. Ett trovärdigt resultat bygger på att synliggöra 
människors synsätt (a.a). Något som vi skulle kunnat använt oss av var observation 
istället för intervju, för att få syn på förskollärares uppfattningar i barngrupp. 
Däremot kändes intervju mer passande för vår studie för att kunna besvara syftet 
och våra två frågeställningar. 

8.3 Pedagogiska implikationer 
Vår studie har visat på att det ser olika ut på förskolor gällande barns inflytande i 
den planerade undervisningen. Det finns olika strukturer och arbetssätt som styr hur 
mycket inflytande barn får i den planerade undervisningen. Några förskollärare 
arbetar aktivt med barns inflytande och involverar barnen dagligen i att utöva 
inflytande. Samtidigt som det framgår att andra arbetar med barns inflytande när 
tillfälle ges. Något som vi tar med oss in förskolläraryrket är att vi vill sträva efter 
att ta vara på barns intressen i vår kommande planering till undervisning, för att det 
är betydelsefullt att barn får vara med och påverka samt utöva inflytande. Vi tar 
även med oss att det är betydelsefullt att dagligen reflektera över sitt förhållningssätt 
och synsätt, gällande att skapa möjligheter till barns inflytande. 

8.4 Förslag på fortsatt forskning  
Eftersom studien bygger på förskollärares tolkning och uppfattning gällande barns 
inflytande i den planerade undervisningen, hade en fortsatt forskning kunnat göras 
utifrån observationer av förskollärares arbetssätt. En liknande forskning kan 
genomföras igen utifrån intervjuer för att få syn på barns perspektiv gällande barns 
inflytande.  
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Bilaga A - Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du varit verksam i förskolan? 
2. Hur skulle du definiera begreppet undervisning? 
3. Hur tänker du kring planerad undervisning? 

– Ge exempel på undervisning i förskolan som inte är planerad. 
4. Vad innebär barns inflytande för dig? 
5. Hur arbetar ni som arbetslag med barns inflytande? 
6. I läroplanen står det att arbetslaget ska: ”främja barns förmåga att vara 

delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning”. Hur omsätter du/ni det i 
praktiken?   

7. Hur skapar du möjligheter för barnen att utöva inflytande i den planerade 
 undervisningen?  

8. Hur tar du tillvara på barns inflytande i den planerade undervisningen?  
9. Vilka hinder eller svårigheter ser du när det gäller barns inflytande i den 

planerade undervisningen? 
10. Vilka möjligheter ser du när det gäller barns inflytande i den planerade 

undervisningen? 
11. Vilken betydelse har barngruppens storlek för att barns inflytande ska 

realiseras? 
12. Hur skulle du beskriva yngre barns inflytande respektive äldre barns 

inflytande? 
13. Vilka nackdelar ser du med att barnen får inflytande i den planerade 

undervisningen?  
14. Vilka fördelar ser du med att barnen får inflytande i den planerade 

undervisningen?  
15. Finns det något som du vill tillägga angående barns inflytande? 
16. Vill du ta del av studiens resultat när det är färdigt? 
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Bilaga B - Missiv 
Samtyckesblankett för att delta i studien om barns inflytande 
Syftet med vår studie är att undersöka barns inflytande i den planerade 
undervisningen. Vi vill ta reda på förskollärares uppfattningar gällande barns 
inflytande i den planerade undervisningen. Vi har fördjupat oss i tidigare forskning 
och litteratur kring det aktuella ämnet, men vi vill även få en insyn i hur verksamma 
förskollärare ser på detta. Därför vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning 
och erfarenheter inom förskolläraryrket som är värdefulla för vår studie. Intervjun 
kommer att ske på din arbetsplats och kommer även att spelas in med 
ljudupptagning, samt ta ca 30–60 minuter. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 
det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 
enskilda personer kommer att kunna identifieras i det självständiga arbetet som 
publiceras. 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 
personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 
kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 
bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är kön, ålder och antal 
verksamma år. Dina personuppgifter kommer behandlas från november 2019 till 
januari 2020 varefter de raderas. 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 
synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 
lämnas till Datainspektionen. 

Vi heter Tilda Fridh och Therese Johansson och går på Linneuniversitet och studerar 
till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete, vilket är 
anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör 
gärna av dig! 
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