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Abstrakt 

Detta examensarbete bygger på en problematik där det saknas forskning kring hur förskolepersonal 

resonerar om barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Eftersom 

förskolepersonalen ska möjliggöra barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö 

medför det att detta område blir betydelsefullt att studera. Detta då det kan ge konsekvenser i form av 

att förskolepersonal och blivande förskollärare får en medvetenhet i sitt och andras resonemang kring 

ämnet. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Genom fokusgruppsamtal på två förskolor med 

sammanlagt sex förskolepersonal har föreliggande studie synliggjort att förskolepersonalen konstruerat 

tolkningsrepertoarer som lyder Vem bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang, Vi 

måste låta barnen ha mer inflytande och Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova!. I dessa 

tolkningsrepertoarer använder förskolepersonalen sig av retoriken för att bygga upp många variationer i 

sitt sätt att tala om ämnet där de många gånger stärker sina resonemang med extremisering. 
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extremisering, retorik, variation. 
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Förord  

Vi vill börja med att tacka varandra då denna process varit ett test för vår vänskap. Att vi 

fortfarande håller ihop är nog tack vare all fika. Tillsammans är vi två ett och utan varandra 

hade detta arbete varit halvdant. Tack till Jesper och Rasmus för er stöttning under denna 

period och för att ni har haft förståelse för våra humörsvängningar - ni har varit och är våra 

klippor. Vi vill även ge ett stort tack till alla fyrbenta vänner som ständigt stöttat oss och 

funnits vid vår sida under denna process. Era ständiga påminnelser om pauser har varit 

välbehövliga. 
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1. Inledning 

 

Drygt hälften av alla förskolebarn befinner sig mellan 31-40 timmar i förskolan per vecka 

(Skolverket, 2013). När barnen befinner sig i förskolan spenderar de sin tid till största del i 

förskolans fysiska inomhusmiljö. I denna miljö ska barnen utveckla sina kompetenser och det 

är förskolepersonalen som ska skapa dessa möjligheter (Bjervås, 2013). Förskolan grundar 

sig i läroplanen och i den finns det riktlinjer som förskolepersonalen ska förhålla sig till. En 

av dessa är att varje “förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016, s.12). Då förskolans fysiska 

inomhusmiljö är en del av verksamheten ska barn ges möjligheter till inflytande i utformning 

av dess innehåll. Även barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) som innehåller 

bestämmelser kring barns rättigheter tar i artikel 12 upp att barn har rätt till att bli hörda och 

har rätt till att uttrycka sina egna åsikter när det berör dem själva. Barn ska därmed ha rätt till 

inflytande i förskolans fysiska inomhusmiljö då det är i den många barn befinner sig i flera 

timmar i veckan. Arnér (2006) menar att när barn har inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö bidrar det till djupare diskussioner och samarbeten mellan barnen. 

Genom detta får barnen påverka sin utbildning vilket gör barnen till aktiva kompetenta 

medborgare (Smith, 2000). När förskolepersonal ger barn möjligheter till inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö bidrar det till barns aktiva röster i samhället. 

Då barn är framtiden för vårt samhälle (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) är det 

betydelsefullt att förskolepersonal skapar förutsättningar så att de kan bli aktiva kompetenta 

medborgare. Forskning vi tagit del av inom detta område visar olika resultat kring barns 

inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö, problematisering av förskolans 

fysiska inomhusmiljö och dess innehåll samt förskolepersonalens möjliggörande av barns 

inflytande. I denna forskning har vi identifierat ett glapp där det ej undersökts hur 

förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Då det är förskolepersonalen som ska möjliggöra barns inflytande i den 

(Bjervås, 2013; Skolverket, 2016) medför det att detta område blir betydelsefullt att studera. 

Detta är även betydelsefullt att studera då läroplanen för förskolan ger direktiv till att 

förskolepersonal ska låta barnen ha inflytande i verksamheten, dock står det ej utskrivet hur 

detta ska gå tillväga. Därav faller det sig naturligt att förskolepersonalens arbetssätt varierar 

inom området. Därav skapas intresset till att undersöka förskolepersonalens resonemang 

inom ämnet då även dessa kan komma att variera. Föreliggande studie grundas i en 

socialkonstruktionistiskt ansats där begreppet variation innebär att en människa använder sig 
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av olika sätt att förklara samma kontext eller att individen ändrar sin åsikt under diskussion 

(Holmberg, 2010; Potter & Wetherell, 1987). 

 

Vid forskning kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö kan det 

ge konsekvenser i form av att förskolepersonal och blivande förskollärare får en medvetenhet 

i sitt och andras resonemang om ämnet. Med ett reflekterande förhållningssätt som 

förskolepersonal kan verksamheten förändras och utvecklas till en högre kvalitet, då de finner 

nya lösningar till förändrat agerande och förståelse (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

Genom ett reflekterande förhållningssätt menar vi att det skapar en medveten hos 

förskolepersonalen. I detta fall en medvetenhet i hur man som förskolepersonal resonerar 

kring möjliggörandet av barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 

Därav kommer denna studie fokusera på förskolepersonalens resonemang kring detta ämne 

utifrån socialkonstruktionismens diskurspsykologi där Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

menar att individer skapar mindre språkliga sammanhang som kallas tolkningsrepertoarer. En 

tolkningsrepertoar innebär att kategorisera det som sägs och återkommer i resonemangen 

(Potter & Wetherell, 1987). Detta kommer att undersökas genom att studera hur 

förskolepersonal använder sig av språket, med hjälp av analysbegreppet retorik som enligt 

Holmberg (2010) undersöker hur individer använder språket för att bygga upp sin 

fakta/sanning. Individer och i detta fall förskolepersonal använder sig av språket på olika sätt 

vilket gör det fortsatt intressant att studera variation och extremisering i deras språk. 

Extremisering innefattar att en person använder sig av förstärkande begrepp i sina 

resonemang (Potter, 1996; Pomerantz, 1986). Intresset för att undersöka detta finns då det 

kan komma att synliggöra förskolepersonalens sätt att visa vad de anser är mer eller mindre 

betydelsefullt i sina resonemang. Med hjälp av valda analysbegrepp ur 

socialkonstruktionismen bidrar vår studie med nya aspekter kring forskning om barns 

inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi vill med vår studie väcka en 

nyfikenhet och därmed bidra till fler diskussioner kring ämnet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 
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1.2 Forskningsfrågor  

- Vilka tolkningsrepertoarer konstrueras i samtal kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö? 

- Hur använder förskolepersonalen språkliga strategier i sina resonemang? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

 

Förskolepersonal 

I denna studie används begreppet förskolepersonal eftersom all personal som jobbar med 

barn i förskolans verksamhet inte har en pedagogisk utbildning, vilket medför att denna 

studie berör all verksam personal oberoende av utbildningsnivå. 

 

Inflytande 

Arnér (2006) menar att begreppen delaktighet och inflytande många gånger ses som 

synonymer till varandra, men att de har olika innebörd. Begreppet delaktighet innebär enligt 

Arner (2006) “att ta del av något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett 

gemensamt fokus.” (s. 26) Detta skiljer sig från inflytande som innebär att individers initiativ 

tillvaratas och de ska i stor utsträckning få möjligheter till att påverka den verksamhet de 

befinner sig i (ibid.). Därav har vi valt att använda oss av begreppet inflytande som för denna 

studie innebär att låta barnen påverka och medverka i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Detta för att denna studie fokuserar på att undersöka hur förskolepersonal 

resonerar kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö, inte 

undersöka hur de gör barnen delaktiga i något som förskolepersonalen redan bestämt. 

 

2.  Forskningsläge  

I följande avsnitt redogörs relevant forskning utifrån tre olika avsnitt: Barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö, Problematisering av förskolans fysiska 

inomhusmiljö och dess innehåll samt Förskolepersonalens möjliggörande av barns 

inflytande. Studierna är relevanta då de berör barns inflytande i förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Avsnitten i forskningsläget framkom genom liknande studerade områden med 

olika resultat från både nordiska och utomnordiska studier. Efter varje avsnitt presenteras en 

sammanfattning av forskningen samt dess relevans till studien.  
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I forskningsläget redovisas olika metoder, vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt 

utomnordisk och nordisk forskning vilket visar att detta ämne är relevant i flera aspekter. 

Forskningsläget är av relevans för denna studie eftersom det visar olika resultat kring ämnet i 

både nordisk och utomnordisk forskning med olika metoder och vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. Detta kommer kopplas och jämföras med rådande studies resultat då det 

undersöks hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö. Det visar att vår studie kommer bidra med ännu en aspekt till 

forskningsområdet då relevanta kopplingar till forskningsläget kommer att diskuteras utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

  

2.1 Barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö  

Batistic Zorec (2015) genomförde en kvantitativ studie i Slovenien där frågeformulär 

besvarades av förskolepersonal. Denna studie genomfördes under två tillfällen där resultatet 

visade att 39% respektive 19,2% av förskolepersonalen planerade verksamheten utan barns 

inflytande men utgick från barnens intresse. Detta område har även Clark, McQuail och Moss 

(2003) undersökt i England och Danmark, till skillnad från Batistic Zorec såg Clark, McQuail 

och Moss att all förskolepersonal anpassade miljön utan barns inflytande men utifrån deras 

intressen. 1,2% respektive 0,6% av förskolepersonalen ansåg i Batistic Zorecs (2015) studie 

att verksamheten skulle planeras helt utan barns inflytande.  

 

Leinonen och Venninen (2012) redovisar i en finsk studie att barns möjligheter till inflytande 

av förskolans verksamhet endast sker vid få tillfällen. Batistic Zorec (2015) har även kommit 

fram till hur mycket barn får påverka förskolans verksamhet. 29,4% respektive 39,5% av 

förskolepersonalen angav att de planerade verksamheten tillsammans med barnen (ibid.). 

Tellervo Hyvonen (2011) genomförde intervjuer med förskolepersonal i en kvalitativ studie i 

Finland och kom fram till att förskolepersonalen anser att barnen inte ska delta i utformning 

av förskolans verksamhet. Förskolepersonalen anser istället att barnen ska följa 

förskolepersonalen (ibid.).  

 

Denna forskning är relevant för vår studie då den tar upp varierande resultat kring vad 

förskolepersonalen i undersökningarna har för åsikter kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö. Resultaten visar att en del av förskolepersonalen anser att 

barnen inte ska ha inflytande medan en annan del anser att barnen ska ha inflytande 

(Leinonen & Venninen, 2012; Tellervo Hyvonen, 2011). Dessutom visar ytterligare forskning 
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att en del förskolepersonal anser att barns intresse ska finnas i åtanke vid utformning (Batistic 

Zorec, 2015; Clark, McQuail & Moss, 2003). Då förskolepersonalens åsikter varierar i 

forskningen finner vi ett intresse för vidare diskussion kring resultaten i förhållande till 

föreliggande studies resultat. Intresset för denna diskussion framkommer då denna studie 

undersöker hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö utifrån en socialkonstruktionistisk ansats vilket tidigare nämnd 

forskning ej berört. 

 

2.2 Problematisering av förskolans fysiska inomhusmiljö och dess innehåll  

I en studie med 500 förskollärare i Jordanien gjord av ALdarab´h, Abo Alrub och Al-Mohtadi 

(2015) användes ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale - Revised). 

Resultatet visar att förskolornas fysiska inomhusmiljö har mycket låg kvalitetsnivå (ibid.). 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att när det är en god kvalitet på 

förskolor finns det variationer i samspelet mellan barn och förskolepersonal där barn delvis 

får vara i centrum och ha inflytande i förskolans fysiska inomhusmiljö. Tullgren (2004) 

menar att miljön och barnen är beroende av varandra då det är viktigt för barns lekar. 

 

Folkman (2017) skriver i sin studie att förskolans fysiska inomhusmiljö ger signaler till 

barnen om vad som är önskvärt och värdefullt. Vidare menar Tellervo Hyvonen (2011) att 

miljön ska utmana barnen i logiskt tänkande, språk, färg, former, siffror och symboler 

samtidigt som den är lekfull. Konakl och Ülcetin (2016) genomförde semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare på privata och kommunala förskolor i Turkiet. Resultatet visar 

att förskollärare behöver utveckla en ökad medvetenhet om inomhusmiljöns säkerhet då 

säkerheten i miljön behöver utvecklas. Vidare visar resultatet att om förskollärarna känner en 

säkerhet till miljön gör även barnen det. I tre studier undersöktes förskolepersonalens 

problematiseringar kring deras fysiska inomhusmiljö, vilket visar olika resultat (Folkman, 

2017; Sahin & Dostoglu, 2014; Tellervo Hyvonen, 2011). En av dessa studier gjordes av 

Folkman (2017) med ett diskursanalytiskt perspektiv utifrån Michel Foucault där intervjuer 

genomfördes med personal på sex förskolor i Sverige. Studien visade att förskolepersonalen 

inte ifrågasatte sin verksamhet som problematisk medan både Tellervo Hyvonen (2011) samt 

Sahin och Dostoglu (2014) kom fram till att förskolepersonalen problematiserade sin fysiska 

inomhusmiljö. Detta då förskolepersonalen ansåg att inomhusmiljön var anpassad för 

stillasittande och därmed inte utmanade barnen i fysiska aktiviteter (Tellervo Hyvonen, 

2011). 
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Då syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö faller det sig naturligt att redogjord forskning 

är relevant då den berör förskolans fysiska inomhusmiljö. Detta genom att forskningen 

undersökt huruvida förskolepersonalen problematiserar sin fysiska inomhusmiljö eller inte. 

Bland annat visar Folkmans (2017) studie att förskolepersonalen inte såg sin fysiska 

inomhusmiljö som problematisk medan både Tellervo Hyvonens (2011) samt Sahin och 

Dostoglus (2014) studier visar att förskolepersonalen såg problematiken i deras fysiska 

inomhusmiljö. I de olika studierna har de problematiserat olika delar av förskolornas fysiska 

inomhusmiljö och diskuterat vad som bör finnas tillgängligt och vad som saknas. Det som 

bör finnas tillgängligt enligt Tellervo Hyvonens (2011) resultat är material som utmanar 

barnen i logiskt tänkande. Folkman (2017) menar att barnen får signaler av förskolans fysiska 

inomhusmiljö om vad som är önskvärt och värdefullt. Då det framkommit olika resultat i 

form av problematiseringar kommer detta diskuteras i relation till föreliggande studies 

resultat som berör barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö med 

syftet att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring det.  

 

2.3 Förskolepersonalens möjliggörande av barns inflytande 

Folkman (2017) kom fram till att om förskolepersonal ska kunna förstå barn och ge dem 

inflytande är det betydelsefullt att de lyssnar på dem. Forsberg (2000) menar att det finns en 

relation mellan makt och inflytande där förskolepersonalens och barnens samspel har 

betydelse för barnens möjliga inflytande. I Westlunds (2011) studie gjordes 

videoobservationer på två avdelningar med barn och förskolepersonal. Studien visar att 

förskolepersonalen använde sig av sina tolkningar och uppfattningar från observationer på 

hur och vad barnen leker. Detta låg sedan till grund för hur förskolepersonalen utformade den 

fysiska inomhusmiljön. Eriksson Bergström (2013) intervjuade förskolepersonal som ansåg 

att barnen inte hade tillräckligt mycket utrymme för förändring av miljön. Vid observation av 

samma förskola synliggjordes det att barnen själva förändrade miljön då de byggde en kiosk 

av kuddar (ibid.). Vidare har Emilsson och Folkesson (2006) utfört videoobservation där det 

visat att när förskollärare har en emotionell närvaro och avsikt att skapa meningsfulla 

kontexter för barnen ökar barns möjligheter till inflytande.  

Utifrån en studie kring artikel 12 i Barnkonventionen, som står för barns rätt till åsiktsfrihet 

och rätten att bli hörd, kommer det fram att många förskolor har svårt att arbeta utifrån den 

(Stern, 2006). Stern menar att en av anledningarna till detta är att de vuxna ser sin rätt som 
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viktigare än barns rätt till åsiktsfrihet och att bli hörda (ibid.). Leinonen och Venninen (2012) 

menar att planering, genomförande och utvärdering i förskolan inte endast ska utföras för 

barnen utan även med barnen. 

 

Samtlig forskning i detta avsnitt fokuserar på förskolepersonalens möjliggörande av barns 

inflytande i den fysiska inomhusmiljön. Övergripande framkommer det i denna redogörelse 

att barns inflytande i den fysiska inomhusmiljön varit mer eller mindre beroende av 

förskolepersonalens förhållningssätt (Emilsson & Folkesson, 2006; Folkman, 2017; Forsberg, 

2000; Westlund, 2011). Detta kommer kunna diskuteras i relation till vår studies resultat då 

syftet är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö. Stern (2006) har redovisat att förskolepersonalen har svårt 

att jobba utifrån barnkonventionens 12:e artikel gällande barns rätt att bli hörda då vuxna ser 

sin rätt som viktigare än barnens. Har däremot förskolepersonalen en emotionell närvaro och 

vilja att skapa meningsfulla kontexter för barnen ökar barns möjligheter till inflytande 

(Emilsson & Folkesson, 2006). Då vår studie har fokus på förskolepersonalens resonemang 

kring barns inflytande anser vi att denna forskning är relevant eftersom vi kommer kunna 

diskutera denna forskning i förhållande till resultat.  

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Nedan redovisas vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt studien har, vad den innebär samt 

vilken betydelse den har för föreliggande studie. Tolkningsrepertoar, retorik, variation och 

extremisering är analysverktyg som används i denna studie vilka redogörs nedan. 

Analysverktygens relevans för studien presenteras först i avsnitt 4. Metod, 4.8 Analysverktyg. 

 

3.1 Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionismen är relevant för denna studie då Alvesson och Sköldberg (2008) 

redogör för att socialkonstruktionismen fokuserar på språket och vad som sägs. Då syftet i 

denna studie är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö visar det socialkonstruktionismens relevans. 

Dessutom är socialkonstruktionismen relevant eftersom rådande studies metod är 

fokusgruppssamtal. Fokusgruppsamtal är en vanligt förekommande metod inom 

socialkonstruktionismen vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) redogör för. 
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En grundläggande syn inom socialkonstruktionismen är att ha ett kritiskt förhållningssätt 

istället för att ta allt för givet (Burr, 1995). Burr (1995) skriver att kunskap är upprätthållande 

av sociala processer mellan människor, kunskap och sociala aktioner. Människans agerande 

grundar sig på nuvarande kunskap (ibid.). I de fokusgruppsamtal denna studies resultat 

bygger på kommer sociala processer mellan individer och deras kunskap att synliggöras.  

Inom socialkonstruktionismen används begreppet diskurs vilket innebär att människor i 

sociala relationer använder språket för att konstruera sammanhang och i dessa sammanhang 

skapas deras verklighet/sanning (Aasebø & Melhuus, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Denna verklighet/sanning behöver i en annan diskurs inte vara sann eller trovärdig 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därav har vi en medvetenhet att denna studies resultat 

inte alltid kommer stämma överens med andra individers verkligheter och sanningar då de 

befinner sig i andra diskurser. Diskurser ses som skapare av nya logiker och sammanhang, de 

är ett sätt att förstå och tala om världen (Börjesson, 2003). En människas verklighet skapas 

inte bara av språket utan språket skapar en konstruktion av verkligheten (Aasebø & Melhuus, 

2007). Språket kan därmed ses som ett verktyg (ibid.). Hur en människa normalt förstår 

världen är specifikt kopplat till det historiska och det kulturella (Aasebø & Melhuus, 2007; 

Burr, 1995). 

Denna vetenskapsteori är bred och har flera inriktningar, bland annat diskursanalys som både 

kan användas för teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I diskursanalysen 

finns diskurspsykologi som berör de mindre språkliga sammanhangen (ibid.).  

3.2 Diskursanalys  

Diskursanalys är som tidigare nämnt en inriktning inom socialkonstruktionismen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Inom diskursanalysen finns tre inriktningar: diskurspsykologi, 

kritisk diskursanalys och diskursteori. Dessa inriktningar har olika sätt att se på en diskurs 

och hur analysen ska gå till (Herz & Johansson, 2013). Diskursanalys används därav till att 

hjälpa forskaren att styras fram till sitt resultat då det möjliggör att komma fram till 

fenomenet och ge det ett meningsfullt sammanhang (Börjesson, 2003). 

Inom diskursanalys är grunden att problematisera sambandet mellan språket och verkligheten 

då språket ses som skapandet av den förstådda världen (Börjesson, 2003; Herz & Johansson, 

2013). Detta menar Börjesson (2003) krävs för att en diskursanalys ska bli meningsfull. För 

rådande studie innebär detta att förskolepersonalen samtalar och resonerar kring barns 
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inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö och på så sätt visar det på hur de 

förstår området då de genom språket förmedlar detta i fokusgruppsamtalen.  

3.3 Diskurspsykologi  

Ur diskursanalysen kommer diskurspsykologin, vilket denna studie utgår från. För att smalna 

av denna teori utgår föreliggande studie från Potter och Wetherells syn på diskurspsykologi. 

Detta då diskurspsykologin berör de små diskurserna, vilket Potter och Wetherell benämner 

som tolkningsrepertoarer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Denna inriktning inom 

socialkonstruktionism är relevant för vår studie då den bygger på analyser av 

fokusgruppssamtal med förskolepersonal som resonerar kring ämnet. Herz och Johansson 

(2013) hävdar att inom diskurspsykologin studeras inte vad verkligheten är utan hur, när och 

varför den skapats, detta genom språket, kategoriseringar och praktiker. Detta betyder att en 

människas förståelse av verkligheten påverkas av samhället vi lever i och hur den är socialt 

konstruerad. För denna studie innebär detta att analyserna inte enbart innefattar vad 

individerna säger i fokusgruppsamtalen, utan även hur individerna använder sitt språk i 

resonemang kring ämnet.     

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att inom diskurspsykologin intresserar sig 

forskaren för hur individer är flexibla i sociala handlingar när de använder sig av olika 

diskurser, samt vad det får för följder. Med flexibla menas att titta på hur individerna 

framställer sig själva och världen i en social interaktion. Därav påverkar sammanhanget 

individerna befinner sig i under tolkningsrepertoarerna och ger i sin tur betydelse för 

analysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I rådande studie innebär det att 

förskolepersonalen studeras utifrån hur de framställer sig själva och hur de visar en 

flexibilitet. Diskurserna eller tolkningsrepertoarerna ses som verktyg för att konstruera 

individens verklighet (ibid.). Individens förståelse för sin omvärld är påverkad av tidigare 

händelser och kulturen individen lever i (ibid.). Detta innebär att titta på psykologiska 

förändringar hos en människa, därav namnet diskurspsykologi (Herz & Johansson, 2013).   

 

Jaget har en central del inom denna vetenskapsteori, en individs jag kan variera i olika 

diskurser och ses som ett socialt diskursivt objekt (Potter & Wetherell 1987; Winther 

Jørgensen, 2011). Detta kan leda till att identiteten hos en individ kan ses som diskursiv då 

den förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jaget har i denna studie en betydelse på 
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så sätt att deltagarnas jag inte ses som konservativa utan att de kan förändras i 

tolkningsrepertoarerna som konstrueras.   

 

Materialproducering sker inom denna inriktning oftast med halvstrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer, vilket möjliggör för deltagarna att påverka intervjun med dess 

innehåll och process med sina argumentationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Under 

halvstrukturerade intervjuer får deltagarna möjlighet att påverka och de som håller i intervjun 

ser till att alla delar berörs (ibid.). Detta liknar metoden för denna studie, då vald metod är 

fokusgruppsamtal, vilket kommer redogöras för i avsnitt 4.5 Fokusgruppsamtal. 

 

I diskurspsykologi finns bland annat begreppen tolkningsrepertoar, retorik, variation och 

extremisering som kommer redogöras för nedan.  

 

3.3.1 Tolkningsrepertoar 

Begreppet tolkningsrepertoar är specifikt för diskurspsykologi men utmynnar från 

socialkonstruktionismens begrepp diskurs (Herz & Johansson, 2013). Det som skiljer dem åt 

är hur forskaren använder sig av dem (ibid.). I tolkningsrepertoarer fokuserar forskare på de 

mindre språkliga sammanhangen, till skillnad från diskurser då forskaren studerar större 

sammanhang (Herz & Johansson, 2013). Detta kopplar vi till föreliggande studie då den 

fokuserar på mindre språkliga sammanhang i form av fokusgruppsamtal med två av 

förskolepersonalen i varje fokusgruppsamtal. 

 

För att komma fram till vilka tolkningsrepertoarer människor konstruerar undersöker 

forskaren deras kommunikation, sociala handlingar och skapandet av jaget, den andre och 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare menar Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) att det är i tolkningsrepertoarerna som människor skapar sin verklighet genom alla 

typer av verbala interaktioner och skrivna texter. Tolkningsrepertoarerna synliggör olika sätt 

för hur en individ förmedlar ting med språket (Herz & Johansson, 2013; Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I en tolkningsrepertoar kategoriseras återkommande resonemang i det som 

sägs (Potter & Wetherell, 1987). Detta kopplar vi till rådande studie då den analyserar 

deltagarnas språk utifrån analysverktygen retorik, variation och extremisering som kommer 

att redogöras för nedan. Individer kan befinna sig i olika tolkningsrepertoarer i ett 

sammanhang då människor i denna vetenskapsteori ses som flexibla (Herz & Johansson, 
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2013; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie innefattar detta att deltagarna 

konstruerar flera tolkningsrepertoarer under fokusgruppsamtalens gång.  

 

3.3.2 Retorik  

För att analysera vilka tolkningsrepertoarer individer använder sig av behöver forskare 

studera hur individer talar - deras retorik (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Att analysera 

med begreppet retorik innebär att forskaren studerar hur människor använder språket i sociala 

sammanhang (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vidare studeras även hur individer 

bemöter varandra och använder dessa handlingar till sina fördelar och förståelse (Potter, 

1996; Winther Jørgensen & Philips, 2000). Retoriken möjliggör att individer kan bemöta 

varandras tankar i diskussion (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Retoriken används av 

individer genom att bygga upp språket och förmedla fakta till en annan individ (Holmberg, 

2010). Allt som sägs ses som fakta oberoende av om det är individens teoretiska kunskaper 

eller vardagliga kunskaper (ibid.).  

 

3.3.3 Variation  

Potter och Wetherell (1987) menar att variation kan ha flera olika betydelser inom 

diskurspsykologin. Det kan innebära att se språket som konstruerande och konstruerat. 

Variation kan också innebära att en individ förklarar samma fenomen eller handlingar fast på 

olika vis (Holmberg, 2010; Potter & Wetherell, 1987). Holmberg (2010) förklarar vidare att 

en individ inte alltid använder sig av samma argument när denna förklarar något, utan dessa 

kan stå emot varandra vilket visar att individen använder sig av variation.  

 

3.3.4 Extremisering  

Extremisering (Extremization) används för att stärka något som sägs genom att använda ord 

som exempelvis mycket, jätte och väldigt. Detta används för att rättfärdiga, anklaga eller 

argumentera för något (Potter, 1996; Pomerantz, 1986). Pomerantz (1986) kallar detta 

begrepp för “Extreme case formulations” där följande exempel översatta till svenska är “helt 

ny”, “helt oskyldig”, “han körde perfekt”, “han sa inte ett ord”, “jag vet verkligen inte vem 

han är”, “ingen tid”, “evigt”, “varje gång” och “alla”.  
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4. Metod  

Nedan kommer redogörelser och problematiseringar för föreliggande studies 

tillvägagångssätt.  

 

Då vi identifierat ett glapp i den forskning vi tagit del av där det ej undersökts hur 

förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö samt vilka tolkningsrepertoarer som konstrueras i resonemangen, har vi valt att 

utgå från en kvalitativ ansats. Detta eftersom en kvalitativ ansats bygger mer på ord än vad 

den kvantitativa ansatsen gör (Bryman, 2011). Då vi valde att utgå från 

socialkonstruktionismen stärkte det valet av kvalitativ ansats eftersom 

socialkonstruktionismen utgår från vad och hur individer samtalar kring något. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö, vilket gav oss ännu en anledning till att använda en 

kvalitativ ansats.  

  

4.1 Urval 

Enligt Bryman (2011) menas ett målinriktat urval med att deltagare i studier väljs på ett 

medvetet sätt eftersom deltagarna behöver vara relevanta för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Deltagarna i denna studie valdes utifrån ett målinriktat urval som gav denna 

studie större underlag, då deltagarna hade olika erfarenheter och olika nivå av utbildning. Två 

barnskötare och fyra förskollärare från två olika förskolor i södra Sverige valdes därför till 

fokusgruppsamtalen. Vidare fick detta en betydelse för denna studie då vi fick tag på olika 

verkligheter och sanningar i de tolkningsrepertoarer som konstruerades, vilket 

socialkonstruktionismen menar att individer har. Dessutom utgick vi från vad Bryman (2011) 

kallar för bekvämlighetsurval, då en del av förskolepersonalen var känd för oss sedan innan, 

vilket gjorde att deltagarna i vår studie fanns tillgängliga för oss.  

 

4.2  Tillvägagångssätt 

Vi hörde av oss till förskolorna på telefon och informerade dem om vår studie samt frågade 

om de var villiga att delta. Innan vi avslutade samtalen bestämde vi oss för att återkomma och 

bestämma datum för fokusgruppsamtalen. Sex samtyckesblanketter (se Bilaga 1) delades ut 

till två förskolor i södra Sverige och samtlig tillfrågad förskolepersonal skrev under. Vi hörde 

av oss till förskolorna igen för att bestämma vilken dag vi skulle komma till dem och kom 
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fram till tre olika tillfällen. Efter samtalen skrev vi ner frågor som vi kom att använda oss av 

under fokusgruppsamtalen, vilket innebar att all förskolepersonal utgick från samma 

diskussionsfrågor. Detta för att synliggöra vilka tolkningsrepertoarer som konstruerades 

under de olika fokusgruppsamtalen. Vi genomförde fokusgruppsamtalen under tre tillfällen 

på tre olika dagar med två ur förskolepersonalen vid varje tillfälle. Under första 

fokusgruppsamtalet deltog två förskollärare, andra tillfället deltog två barnskötare och under 

tredje tillfället deltog två förskollärare. Detta valdes ej av oss, utan deltagarna fick själva 

bestämma vilka som skulle delta vid vilket tillfälle, så att det skulle passa deras verksamheter. 

Alla fokusgruppsamtalen tog cirka 30 minuter vardera. Vi kom till förskolorna några minuter 

innan för att kunna göra iordning med material samt så förskolepersonalen skulle kunna 

komma iordning i rummen. Innan vi började spela in bad vi om samtyckesblanketterna och 

fastställde att deltagarna hade godkänt sin medverkan. Vi frågade förskolepersonalen om de 

accepterade att vi spelade in och fick godkännande. Därefter började vi med att ställa första 

frågan som förskolepersonalen sedan svarade på. Vi som höll i fokusgruppsamtalet satt tysta 

under tiden som de pratade för att inte påverka deras ordval eller åsikter. Under tiden 

antecknade vi om det var något vi ville ställa följdfrågor på. När vi sedan märkte att 

deltagarna var nöjda med sina svar och inte hade mer att säga om frågan gick vi över till nästa 

fråga. Under några tillfällen kompletterade vi med extra frågor för att få djupare svar från 

deltagarna. Samtalen fortlöpte på samma vis tills vi var klara och vi frågade om de hade 

något mer att tillägga kring ämnet. När vi var klara tackade vi så mycket för deras deltagande 

och stängde sedan av inspelningarna. Därefter åkte vi från förskolorna, satte oss ner och 

transkriberade det producerade materialet. Vid skrivning av detta examensarbete har vi under 

hela arbetets gång haft en checklista som vi har förhållit oss till, vilket gjort det lätt för oss att 

få en överblick över vad som behövts göras. Detta har även gjort att vi delat upp arbetet på ett 

rättvist sätt så att båda varit lika delaktiga. Vi har alltid läst varandras producerade texter och 

varit varandras kritiska vänner för att detta examensarbete skulle bli så tydligt som möjligt. 

Vid tillfällen där vi upplevde det svårt att producera text tog vi vara på varandras 

kompetenser för att kunna hjälpas åt att komma vidare i arbetet. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I föreliggande studie förhöll vi oss till vetenskapsrådets etiska principer genom att informera 

deltagarna om vad de skulle delta i samt att de fick avbryta sin medverkan när och om de 

ville vilket uppfyllde informationskravet (Vetenskapsrådet, 2000). Vi uppfyllde 

konfidentialitetskravet (ibid.) genom att använda fiktiva namn på alla deltagare, samt att inte 
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specificera var förskolan är förlagd. Då vi förvarat det producerade materialet på en av våra 

egna telefoner med pin-kod och avstängd automatisk uppladdning till molnet försäkrade vi att 

materialet inte spreds vilket gjorde att vi uppfyllde nyttjandekravet (ibid.). Dessutom 

uppfyllde vi samtyckeskravet genom att dela ut samtyckesblanketter (se Bilaga 1) som 

deltagarna fick skriva under (Vetenskapsrådet, 2000). I samtyckesblanketten vi delade ut 

fanns även information om att detta examensarbete skulle hamna på Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) när det blev klart. 

 

4.4 Fokusgruppsamtal 

Vi valde att använda oss av fokusgruppssamtal som innebär att flera individer, i detta fall 

förskolepersonal, samlas och diskuterar tillsammans kring ett specifikt tema (Dahlin-Ivanoff, 

2015). Ett skäl till valet av fokusgruppsamtal är vald teori, socialkonstruktionismen som ofta 

använder sig av halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Fokusgruppsamtal är en typ av halvstrukturerad intervju då deltagarna utgår 

från färdiga frågor och diskuterar fritt kring dem. Fokusgruppssamtal var även en relevant 

metod för vår studie då socialkonstruktionismen undersöker det som sägs (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Fokusgruppsamtal möjliggör även att deltagarna formar ny kunskap 

tillsammans med andra, detta då deltagarna får ta del av andras åsikter (ibid.). Det kopplade 

vi till vår studie då forskningsfrågorna svarade på hur förskolepersonalen resonerade kring 

barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö, vilket bidrog till en 

medvetenhet i andras resonemang kring ämnet. Vi hade dessa fokusgruppsamtal vid tre 

tillfällen med två ur förskolepersonalen närvarande vid alla tillfällen eftersom Bryman (2011) 

menar att det behövs små grupper när forskaren förväntar sig att de kommer tala mycket om 

ämnet. Eftersom en del av förskolepersonalen var känd för oss sedan innan var vi medvetna 

om att de hade intresse för undersökningsområdet, vilket gjorde deras deltagande relevant för 

denna studie. För att fokusgruppsamtalen skulle bli så givande som möjligt var det av vikt att 

de var välplanerade genom att ha förberedda diskussionsfrågor innan samtalen till en relevant 

grupp och att det fanns gruppledare som förde anteckningar (ibid.). Detta är något som vi 

förhöll oss till i vår studie då vi hade förberedda diskussionsfrågor (se Bilaga 2) som vi kunde 

ställa för att leda in deltagarna på samtal som var relevanta. Vi hade även förberett oss med 

block och pennor där vi kunde skriva ner anteckningar kring sådant som vi fann intressant. 

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att det är viktigt att deltagare ska känna sig bekväma, därav 

valde vi att ha fokusgruppsamtalen i deras lokaler. Vi deltog i dessa fokusgruppsamtal och 
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förde anteckningar under tiden vilket gjorde att vi på så sätt deltog i produktionen av data 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

4.5 Dokumentationsverktyg 

Ljudinspelning användes som insamlingsmetod av det producerade materialet i denna studie. 

Bryman (2011) menar att ljudinspelning är en vanlig metod för kvalitativa studier med 

fokusgruppsamtal, speciellt inom diskursanalys, där forskaren vill veta vad och hur 

deltagarna talar om något. Detta gör att ljudinspelning blir relevant för vår studie då den 

undersöker förskolepersonalens resonemang kring ämnet. Vi valde mobiltelefon som 

dokumentationsverktyg efter att vi provat vad som hade bäst ljudupptagning av våra datorer, 

mobiltelefoner och iPads. Genom att spela in ljudet av fokusgruppsamtalet möjliggjorde det 

för oss att gå tillbaka och lyssna om olika delar av samtalet, vilket Bjørndahl (2005) och 

Bryman (2011) styrker. Vi valde att ta med oss block och pennor eftersom Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att en komplettering till ljudupptagning är anteckningar. 

Det ger forskarna en möjlighet att konservera intervjun om det inspelade materialet går till 

spillo, samt att tankar och frågor som uppkommer kan skrivas ner för att tas upp senare i 

samtalet (ibid.).  

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Sammanlagt fick vi 35 sidor transkriberat material. Vi började med att lyssna på 

inspelningarna och transkribera dessa ordagrant förutom vid de tillfällen som deltagare i 

fokusgruppsamtalen stammade eller sa “eh” eller liknande samt när de svarade med “mm” 

eller “ja” flertal gånger då det inte hade någon relevans för studiens syfte eller 

forskningsfrågor. Bryman (2011) menar att dessa typ av uttal kan redigeras eller tas bort för 

att deltagarna annars kan upplevas okunniga för läsaren. Vid flera tillfällen pausade vi 

inspelningarna för att skriva ner det vi hört och sedan gå tillbaka några sekunder för att lyssna 

en gång till. Genom att arbeta med det producerade materialet på detta vis möjliggjorde det 

att vi som forskare inte missade eller missuppfattade vad deltagarna sa, vilket Bjørndal 

(2005) och Bryman (2011) styrker. När vi tog bort delar som ej var relevanta för analysen 

använde vi oss av tecknet [...] som visade att det som står utskrivet har sagts i ett 

sammanhang där det diskuterats saker som valdes att uteslutas.  

 

För att få en bättre överblick över det producerade och transkriberade materialet skrev vi ut 

alla sidor på fysiska papper. Vi fick en bättre överblick över det producerade materialet när vi 
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därefter läste igenom det ett flertal gånger vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar att forskare bör göra. Därefter valdes delar ut för analys som var relevanta för studiens 

syfte och forskningsfrågor genom att färgkoda utifrån vilka gemensamma 

tolkningsrepertoarer som var synliga. Det som valdes ut var relevant på så sätt att det hjälpte 

oss att undersöka hur förskolepersonal resonerade. Det ledde till rubrikerna i resultatet vilka 

är tolkningsrepertoarer som uppkom i förskolepersonalens resonemang. Detta eftersom en 

tolkningsrepertoar är återkommande resonemang som kategoriseras (Potter & Wetherell, 

1987). Tolkningsrepertoarerna framkom då vi hade fokus på olika teman som deltagarna 

diskuterade, vilka förändrades under tiden då vi hittade tolkningsrepertoarer som besvarade 

de valda forskningsfrågorna. Då vi gjorde på detta sätt visar det att vi hade ett öppet 

förhållningssätt kring tolkningsrepertoarerna vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar att forskare ska ha vid en socialkonstruktionistisk ansats. I varje tolkningsrepertoar 

resonerade förskolepersonalen om samma ämne fast de berörde olika punkter. Som resultatet 

visade konstruerade förskolepersonalen tolkningsrepertoarer som innebar att de diskuterade 

kring vem som bestämde på ett varierande sätt, att de själva skulle låta barnen ha mer 

inflytande och att de förändrar utifrån barnen egna idéer.  

Det som valdes bort berörde ej det studerade ämnet då det bland annat handlade om 

förskolans utomhusmiljö vilket ej var relevant för denna studie. När vi hittat de 

tolkningsrepertoarer som kom att presenteras i resultatet valde vi ut de utdrag som var mest 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

4.7 Analysverktyg  

Nedan redovisas de analysverktyg vi valt att använda oss av i föreliggande studie. 

 

4.7.1 Tolkningsrepertoar 

Genom att använda oss av begreppet tolkningsrepertoar som vi redogjort för under avsnitt 3. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt har vi kunnat kategorisera empirin, för att sedan analysera 

utifrån våra valda begrepp. Potter och Wetherell (1987) menar att tolkningsrepertoarer 

innebär att kategorisera återkommande resonemang. Detta har vi gjort vid uppdelning av 

resultatet. Avsnitten Vem bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang, Vi 

måste låta barnen ha mer inflytande och Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova! 

är tre olika tolkningsrepertoarer som redovisas i avsnitt 6. Resultat och analys. 

Tolkningsrepertoarer berör mindre språkliga sammanhang och inte stora som diskurser gör 

(Herz & Johansson, 2013). Därför är tolkningsrepertoar ett relevant analysbegrepp då 
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fokusgruppsamtalen som genomfördes i denna studie var mindre språkliga sammanhang. För 

att komma fram till tolkningsrepertoarer undersöks deltagarnas kommunikation, sociala 

handlingar och världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom att utgå från detta har 

det möjliggjort för oss att komma fram till olika tolkningsrepertoarer i förskolepersonalens 

resonemang.    

 

4.7.2 Retorik 

Utifrån syfte och forskningsfrågor blev det relevant för oss att använda begreppet retorik. 

Detta för att kunna analysera de olika tolkningsrepertoarerna med hjälp av begreppet retorik, 

då det innebär att studera vad individer säger enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). 

Holmberg (2010) redogör för att retoriken studerar hur individer bygger upp sin fakta, vilket 

vi har förhållit oss till genom att undersöka hur förskolepersonalen förmedlade fakta med 

språket. Genom att vi studerade hur förskolepersonalen resonerade kring ämnet kunde vi få 

fram flera tolkningsrepertoarer som löd Vem bestämmer? Variationer i förskolepersonalens 

resonemang, Vi måste låta barnen ha mer inflytande och Barnens idéer till förändringar - 

Det kan vi prova! Nedan presenteras ett exempel på hur analysverktyget retorik kan 

användas: 

 

Pia: “Jag tycker förskolan det är ju barnens miljö. Det är samma sak ute, de ska 

kunna vara med på allt och göra allt och kan dom inte det då bör inte den saken 

befinna sig på förskolan [....].” 

 

Pia använder sig här av retoriken då hon börjar med att förklara vad hon anser, i detta fall att 

förskolan är barnens miljö för att sedan säga att därav tycker hon att barnen ska kunna vara 

med på allt, vilket är ett sätt att bygga upp och förmedla sin fakta och sanning till de som 

lyssnar. 

 

4.7.3 Variation 

Variation är av relevans eftersom vi använt oss av Holmbergs (2010) och Potter och 

Wetherells (1987) förklaring av variation där vi fick syn på olika sätt som förskolepersonalen 

använt sig av för att föra sina resonemang. Vi har utöver detta använt oss av begreppet 

variation för att synliggöra när studiens deltagare ändrat sina argument så de stått mot 

varandra i enlighet med Holmbergs (2010) förklaring av variation. Nedan kommer ett 

exempel på hur variation kan användas vid analys: 
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Ida: “Hur ofta låter ni barnen vara med och utforma den fysiska inomhusmiljön?”  

Pia: “Till 99% skulle jag säga att dom är med och utformar. Sen är det ju en sak asså 

att när vi känner att vi, aa men vi behöver typ skohyllor å vissa sånna praktiska grejer 

men annars så när vi förändrar inne i själva miljön så brukar vi alltid prata med dom 

först. Emm. Sen är det inte alltid de får bestämma vart vi ska placera hyllor eller 

liknande men, just att aa men detta materialet vill vi ha här och då behövs, vad 

behöver vi då jo men då skulle vi vilja ha ett litet bord.” 

 

Övergripande syns en klar variation i Pias resonemang då hon börjar med att svara på frågan 

som Ida ställt med att beskriva att de låter barnen ha inflytande i miljön till 99% för att sedan 

direkt efter och ända till slutet av detta utdrag tala om att de inte låter barnen ha inflytande 

när de flyttar på hyllor eller liknande. Variationen synliggörs genom att hon börjar första 

meningen med att prata om hur mycket barnen får vara med och ha inflytande i förskolans 

fysiska inomhusmiljö, för att sedan ändra riktning och prata om vilka tillfällen barnen inte har 

inflytande. 

 

4.7.4 Extremisering  

Extremisering innebär som tidigare nämnt att förstärka värdet på något enligt Potter (1996) 

och Pomerantz (1986). Detta är relevant för vår studie då vi med hjälp av detta begrepp 

kunde synliggöra hur förskolepersonalen använde extremisering i sina resonemang kring 

barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Detta kunde vidare svara 

på en av våra forskningsfrågor samt syftet med studien. Vi redovisar nedan för ett exempel på 

hur extremisering kan användas i en analys: 

 

Inger: “[...] men jag har jobbat med folk som där barnen verkligen skulle göra allt”.  

 

Detta tyder på att Inger har jobbat på en annan förskola där barnen fått bestämma mycket och 

i sitt resonemang extremiserar hon detta genom att säga barnen “verkligen” skulle göra “allt”. 

 

4.8 Tillförlitlighet 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det flera olika sätt att få trovärdighet i en kvalitativ 

forskning. Delvis är det viktigt att använda sig av transparens, det vill säga att vara 

genomskinlig och tydlig med sin forskningsprocess. I föreliggande studie har vi i detta avsnitt 

noggrant redogjort för hur vi gått tillväga, vilket ökar studiens transparens. Överförbarhet 

innebär att skapa databaser med noggranna beskrivningar som medför att andra individer kan 
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bedöma hur de kan använda resultatet i sin miljö (Bryman, 2011). Detta har vi förhållit oss 

till genom att transkribera våra ljudinspelningar ordagrant. Samtidigt menar vi att det är av 

vikt att vi varit två som genomfört denna forskningsprocess då det ökar pålitligheten för 

läsaren enligt Bryman (2011). Detta då vi har granskat alla delar i vår process, samt att vi har 

haft handledning som bedömt kvaliteten på detta arbete, vilket Bryman (2011) menar behövs 

för att öka pålitligheten. Då endast två ur förskolepersonalen närvarade vid varje 

fokusgruppsamtal menar vi att det inte är möjligt för oss att fastställa vår studie som 

generaliserbar. En så pass liten del av förskolepersonalen kan inte tala för all verksam 

förskolepersonal i enlighet med Bryman (2011). Ahrne och Svensson (2015) menar att den 

kvalitativa forskningen har flera sanningar. Detta menar även Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) att socialkonstruktionismen har. Därför förhåller vi oss kritiska till generaliserbarhet i 

denna studie då det inte är möjligt att utgå från en sanning. 

 

5. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi kring vad våra valda metoder har fått för konsekvenser för 

föreliggande studie.  

 

Eftersom vi utgick från ett bekvämlighetsurval är vi medvetna om att denna studie ej kan 

generaliseras på så sätt att deltagarna inte representerar all förskolepersonal, detta i enlighet 

med Bryman (2011). Däremot var det av intresse för oss att intervjua förskolepersonalen på 

de valda förskolorna då de visat intresse för barns inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö och vi i denna studie vill undersöka hur förskolepersonal resonerar 

kring detta ämne. 

 

En konsekvens av att använda sig av ljudinspelning kan vara att deltagarna känner obehag av 

att bli inspelade i enlighet med Bryman (2011). Däremot menar Bryman (2011) att deltagarna 

som accepterat att bli inspelade oftast är samarbetsvilliga och inte är lika spända över 

inspelningen efter en stund. Detta var något som vi inte märkte av under våra 

fokusgruppsamtal då förskolepersonalen inte antydde att de tyckte att det var obehagligt att 

samtalet spelades in. En annan konsekvens kan vara att rösterna kan störas av annat 

bakgrundsljud eller att deltagarna pratar samtidigt. Detta kan medföra att vi inte kan höra vad 

de säger, vilket Bjørndahl (2005) menar kan leda till att fokusgruppsamtalen inte blir 

användbara. När vi transkriberade vårt material uppmärksammade vi att det hade varit svårt 
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om vi genomfört det med fler än två individer samtidigt. Detta för att vi insåg att det var 

lättare att höra vad deltagarna sa när de endast var två. Då Bjørndahl (2005) menar att det är 

viktigt att kontrollera att inspelningsverktygen fungerar som de ska, kontrollerade vi att 

mobiltelefonen tog upp ljud bra innan vi utförde fokusgruppsamtalen. Vi såg även till att 

mobiltelefonen var fulladdad innan vi började.  

 

Eftersom det endast var två ur förskolepersonalen som närvarande vid varje 

fokusgruppsamtal menar vi att det inte är möjligt för oss att fastställa föreliggande studie som 

generaliserbar. Däremot är inte detta syftet med studien, utan vi ville undersöka hur 

förskolepersonal resonerade kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö, vilket kan ge nya insikter för verksam förskolepersonal samt blivande 

förskollärare. 

 

I denna studie valde vi att använda fokusgruppsamtal och anteckningar som metod för att 

synliggöra hur förskolepersonal resonerade kring barns inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö. Observation hade möjligtvis kunnat vara en alternativ metod. Dock 

menar vi att vi hade behövt ändra vad vi skulle observera inom ämnet “barns inflytande”, då 

just inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö är specifikt och enligt oss 

något som vi inte kunnat veta skulle uppkomma under observationstillfällen.  

 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån tre olika tolkningsrepertoarer vilka lyder Vem 

bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang, Vi måste låta barnen ha mer 

inflytande och Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova! Dessa tolkningsrepertoarer 

har analyserats fram genom mönster som hittats i förskolepersonalens resonemang samtidigt 

som syfte och forskningsfrågor varit i åtanke. De mönster som funnits visade att 

förskolepersonalen konstruerade tolkningsrepertoarer där de diskuterade kring vem som 

bestämde på ett varierande sätt, att de själva skulle låta barnen ha mer inflytande och att de 

förändrar utifrån barnens egna idéer. Resultaten i tolkningsrepertoarerna analyseras nedan 

utifrån begreppen retorik, variation och extremisering. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 
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Forskningsfrågorna vi utgår från lyder: 

- Vilka tolkningsrepertoarer konstrueras i samtal kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö? 

- Hur använder förskolepersonalen språkliga strategier i sina resonemang? 

 

6.1 Vem bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang 

Denna tolkningsrepertoar var återkommande i förskolepersonalens resonemang kring barns 

inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Därav redogörs flest exempel i 

detta avsnitt. I denna tolkningsrepertoar synliggörs olika variationer i förskolepersonalens 

resonemang kring var de låter barnen ha inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö.   

 

Utdrag ur empiri 1 

Ida: “Vi tänkte börja med att fråga vad barns inflytande för er är i stort?”  

Anna: “Ja, att dom får vara med och påverka verksamheten. De e inte så att, aao, till 

exempel om ett rum ska göras om, först kan man ju tänka aa, men det här ska vi, vi 

gör såhär, men sen blir det lixom men aa, nää men barnen kanske ska va med också 

då. Vad vill dom göra med rummet? Eller ommöblering?”  

 

Analys 1 

Genom Annas retorik att förmedla sina tankar visar det att hon funderar under tiden som hon 

pratar. Detta tydliggörs när Anna säger “De e inte så att, aao, tillexempel om ett rum ska 

göras om [...]”. Hon börjar med att berätta något som inte stämmer för att sedan berätta om 

ett konkret exempel när de ska göra om ett rum på förskolan och hur de ser till barns 

inflytande då. När hon ändrar riktning i sitt sätt att använda retoriken använder hon sig av en 

typ av variation. När hon sedan går vidare i sina tankar som visar sig genom hennes 

berättande skapar hon ytterligare en typ av variation. Detta när Anna säger “först kan man 

tänka aa men det här ska vi, vi gör såhär, men sen blir det lixom men aa, nää men barnen 

kanske ska vara med också då.” Hon använder retoriken för att bygga upp historien med en 

typ av variation. Variation på så sätt att hon till början talar om att de bestämt sig för att de 

ska göra någonting, för att sedan säga att de ska genomföra det. Sedan ångrar hon sig och 

stannar upp för att involvera barnen och låta dem ha inflytande i förändringen. För att göra 

faktan viktigare väljer hon att ställa två öppna frågor direkt efter varandra. Frågorna visar att 

hon förstärker sin fakta med frågor som de ställer till sig själva i form av “Vad vill dom göra 
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med rummet? Eller ommöblering?” Hennes sätt att säga “nää men barnen kanske ska vara 

med också då” visar att faktan blir mindre trovärdig då hon använder sig av ordet kanske. 

 

Utdrag ur empiri 2 

Ida: “Hur ofta låter ni barnen vara med och utforma den fysiska inomhusmiljön?”  

Pia: “Till 99% skulle jag säga att dom är med och utformar. Sen är det ju en sak asså 

att när vi känner att vi, aa men vi behöver typ skohyllor å vissa sånna praktiska grejer 

men annars så när vi förändrar inne i själva miljön så brukar vi alltid prata med dom 

först. Emm. Sen är det inte alltid de får bestämma vart vi ska placera hyllor eller 

liknande men, just att aa men detta materialet vill vi ha här och då behövs, vad 

behöver vi då jo men då skulle vi vilja ha ett litet bord.” 

 

Analys 2 

Övergripande syns en klar variation i Pias resonemang då hon börjar beskriva att de låter 

barnen ha inflytande i miljön till 99% för att sedan direkt efter och fortsättningsvis till slutet 

av detta utdrag berätta att de inte låter barnen ha inflytande när de flyttar på hyllor eller 

liknande. Pia problematiserar “praktiska grejer” och menar att det är vid de tillfällen barnen 

inte har inflytande i utformning av den fysiska inomhusmiljön, då är det förskolepersonalen 

som bestämmer. Variationen är sammanfattat att hon börjar med att prata om hur mycket 

barnen får vara med och ha inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö för 

att sedan ändra riktning och prata om vilka tillfällen barnen inte har inflytande. Hennes 

retorik används på så sätt att hon först bygger upp sin fakta och sanning med att säga en 

procentenhet för att visa på hur ofta de låter barnen ha inflytande i utformning av förskolans 

fysiska inomhusmiljö. Hon vill visa att barnen får bestämma ofta varav hon benämner det 

som till 99%. Hon går sedan över till att använda retoriken på så sätt att hon berättar exempel 

hur de arbetar i sin verksamhet samt att hon ger exempel på vad det kan innebära. I detta fall 

när hon säger “sen är det inte alltid de får bestämma vart vi ska placera hyllor eller liknande 

men, just att aa men detta materialet vill vi ha här och då behövs, vad behöver vi då jo men 

då skulle vi vilja ha ett litet bord.” Pia är noga med att påpeka att de alltid pratar med barnen 

innan de förändrar miljön när hon säger “men annars så när vi förändrar inne i själva miljön 

så brukar vi alltid prata med dom först”. Vidare säger hon “det är inte alltid de får bestämma 

vart vi ska placera hyllor eller liknande” vilket då gör att hon säger emot sig själv, när hon 

tidigare sagt att de alltid pratar med barnen innan de förändrat miljön. Detta tyder på att den 

extremisering där hon valde att säga att de “alltid” pratade med barnen inte blir trovärdig. 

 

Utdrag ur empiri 3 
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Maria: “[...]och vill man sitta och rita så behöver man inte göra det i matsalen, det 

kan man göra vid vilket bord som helst alltså, så att de är ju inte.. Vår miljö är ju inte 

så statisk egentligen, faktiskt.”  

Anna: “Nej, inte mer än att dom stora möblerna asså, där har dom kanske inte varit 

med och påverkat på samma, jag menar när vi, har flyttat bord å allt sånt men.”  

Maria: “Det hade vatt lite kul och se vad dom sagt men aa.”  

 

Analys 3 

I detta utdrag använder Maria retoriken genom att börja förklara att barnen får sitta var som 

helst på avdelningen när de ska rita och av detta förklarar att deras miljö inte är statisk. Maria 

använder sig av extremisering på så sätt att hon lägger till “faktiskt” efter hon sagt att deras 

miljö inte är statisk. Hon vill förtydliga att miljön inte är statisk hos dem utan att den går att 

ändra när som helst. Dessutom säger hon att om barnen vill måla får de lov att göra det vid 

“vilket bord som helst” vilket tyder på att förskolepersonalen på förskolan inte har någon fast 

plats där barnen får lov att måla utan det är fritt att välja, barnen får själva bestämma. Efter 

detta kommer Anna in i samtalet och använder sig av retoriken genom att ta upp vad Maria 

har pratat om och fortsätta på samma spår och bygga upp faktan och förklara att det finns 

tillfällen då barnen inte varit med och påverkat miljön, exempelvis vid förflyttningar av 

möbler. Maria återupptar retoriken på samma vis som Anna då hon fortsätter på vad Anna 

nyss sagt genom att säga “Det hade vatt lite kul och se vad dom sagt”. När Maria säger detta 

visar det en variation då hon i början av detta utdrag från denna tolkningsrepertoar beskriver 

hon hur barnen befinner sig i en miljö som inte är statisk och i den sista meningen säger att 

det hade varit spännande att se vad barnen hade sagt om de fick vara med och ha inflytande i 

utformning av möblerna på avdelningen. Vidare väljer hon att använda sig av retoriken för att 

avsluta den diskussion som pågår, och i detta fall denna tolkningsrepertoar, med att säga 

“men aa” som symboliserar att hon anser att det är färdigdiskuterat. 

 

Utdrag ur empiri 4 

Sofia: “Jag känner att man alltid ska ta och fråga barnen men sen så är det vi som tar 

beslut om vad det är som görs. Asså om dom vill ha ett, nu kan jag inte komma på 

exakt såhär men ett rum som dom vill liksom ha en massa olika grejer i det som inte 

kanske finns budget till eller nått sånt där. Då kan man ju inte riktigt göra det. Men 

man vill alltid ha barnens, asså man intervjuar gärna barnen för att se vad dom vill. 

Annars kanske man skapar ett rum som det inte finns intresse för alls.” 

 

Analys 4  
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Sofia använder sig av sin retorik till en början för att visa sin personlighet och beskriva vad 

hon känner. Detta då hon börjar med att säga “Jag känner [...]”. När hon berättar “[...] man 

alltid ska ta och fråga barnen” använder hon sig av extremisering då hon vill tydliggöra att 

det är något förskolepersonalen “alltid” ska göra. När hon sedan berättat vad hon känner 

skapar hon en variation då hon kommer med exempel från praktiken om barn vill ha 

inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö och vad som blir problematiskt. I 

detta fall menar hon att det är ekonomin som kan begränsa. En tydlig variation finns mellan 

början och slutet av hennes uttalande. Först berättar hon att det är förskolepersonalen som tar 

beslut om när ett rum ska göras om, för att sedan med retoriken bygga vidare på faktan och 

därmed hennes sanning att de “alltid” vill veta vad barnen vill, vilket de tar reda på genom 

intervjuer. Även här använder Sofia sig av extremisering i sitt resonemang då hon menar att 

förskolepersonalen “alltid” vill veta vad barnen vill. Vidare bygger hon upp denna sanning 

för att styrka den då hon berättar en konsekvens som kan ske om de inte låter barnen ha 

inflytande i förändringarna. Sofia berättar att om skapandet av ett rum görs utan att intervjua 

barnen om vad de vill, finns det en risk att barnen inte finner något intresse för det. För att 

förstärka detta säger hon att man skapar ett rum som det inte finns intresse för “alls” vilket 

tyder på en extremisering. Denna extremisering tydliggör Sofias resonemang kring att barnen 

ska intervjuas och “alltid” frågas innan ett rum görs om. 

  

6.1.1 Sammanfattning 

Ovanstående tolkningsrepertoar konstruerades genom att förskolepersonalen resonerade på 

ett varierande sätt kring vem det är som bestämmer i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Deras variationer visade sig genom att de till en början av sina resonemang 

stod för en åsikt för att sedan i samma resonemang förändra sin åsikt till motsägande. 

Variationen visade sig även genom att de förmedlade sina åsikter och verkligheter flera 

gånger fast med olika formuleringar. Genom förskolepersonalens sätt att resonera kring sina 

arbetssätt och hur de ger barnen inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö 

visar de en medvetenhet i att det är förskolepersonalen som har det sista ordet och makten. 

Det är de som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Förskolepersonalen visar 

även att de under fokusgruppsamtalen reflekterar över detta arbetssätt, då de först diskuterar 

kring att de låter barnen ha inflytande för att sedan reflektera under tiden som de resonerar. 

Detta bidrar i sin tur till en variation i deras retorik då de byter riktning till hur de kan ge 

barnen mer inflytande. I denna tolkningsrepertoar tas även konsekvenser som kan förekomma 

om förskolepersonalen inte möjliggör barnens inflytande i utformning av förskolans fysiska 
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inomhusmiljö upp. De menar att det kan bidra till att barnen inte finner ett intresse för den 

nya fysiska inomhusmiljön då barnen inte har varit med och påverkat den. De bygger även 

upp faktan på så sätt att de ger exempel på hur de går tillväga när de ska ge barnen inflytande 

vilket skett genom intervjuer med barnen.  

 

6.2 Vi måste låta barnen ha mer inflytande 

I detta avsnitt redogörs utdrag ur empirin som resulterat i en tolkningsrepertoar där 

förskolepersonalen resonerar kring hur mycket inflytande barnen har och borde ha i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 

 

Utdrag ur empiri 1 

Inger: “Träffar du då på, nu är här ingen just nu men jag har jobbat med folk som 

där barnen verkligen skulle göra allt och det känner jag att det är nästan för mycket 

åt andra hållet för det blev jätterörigt det också inte bara i mitt huvud utan även för 

barnen. Men att man nånstans att jag behöver verkligen släppa på och låta barnen 

göra mer.” 

 

Analys 1 

I början stärker och bygger Inger upp sin fakta med att använda sig av retoriken på så sätt att 

hon börjar med “Träffar du då på” för att sedan gå över till att klargöra att det inte är på den 

förskola hon jobbar på idag genom att säga “här är ingen just nu” och till sist stärka med att 

visa att hon har egna erfarenheter och därmed vill göra det mer trovärdigt genom att säga 

“men jag har jobbat med folk som där barnen verkligen skulle göra allt”. Detta tyder på att 

Inger har jobbat på en annan förskola där barnen fått bestämma mycket och i sitt resonemang 

extremiserar hon detta genom att säga barnen “verkligen” skulle göra “allt”. När Inger 

berättar “nu är här ingen just nu” använder hon sig av extremisering på så sätt att hon 

använder just ordet “ingen” som hon jobbar med just nu som låter barnen göra “allt”. På 

förskolan hon jobbat på innan menar hon att det blev rörigt i både hennes och barnens 

huvuden när barnen bestämde allt, varpå hon vill tydliggöra att det blev “jätterörigt” och inte 

bara rörigt. Samtidigt resonerar hon på så sätt att hon anser att hon “behöver verkligen” låta 

barnen göra mer på den förskola som hon är på nu, vilket tyder på att barnen på denna 

förskola inte bestämmer lika mycket som barnen på hennes förra förskola. Hon känner att 

hon behöver ge barnen mer inflytande. Däremot hade barnen på den förra förskolan för 

mycket inflytande enligt Inger. Detta i sin tur tyder på att Inger använder sig av variation i det 

stora hela på så sätt att hon börjar prata om hur hon en gång har upplevt att barnen har haft 

för mycket inflytande i verksamheten och att hon upplevde det som negativt för både henne 
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och barnen. Efter detta ändrar hon sitt förhållningssätt då hon säger “Men att man nånstans 

att jag behöver verkligen släppa på och låta barnen göra mer” vilket visar en variation där 

hon i början anser att det kan bli för mycket, men att hon samtidigt i slutet problematiserar 

sitt egna förhållningssätt gentemot barnens inflytande. Hon säger att hon behöver “släppa på” 

och låta barnen göra mer.  

 

Utdrag ur empiri 2 

Maria: “För det mesta tror jag att det många gånger är vi vuxna som har, vi har en 

helt annan tanke och så mycket högre tankar och högre idéer och högre syften än vad 

barnen, istället för att kanske sänka oss lite till deras nivå ibland tror jag, och låta det 

va. Det kanske funkar med ett byggmysrum också nånstans, jaa.”  

 

Analys 2  

Maria använder sig av extremisering ett flertal gånger i detta utdrag. Hon menar att 

förskolepersonalen “för det mesta” och “många gånger” har högre tankar, idéer och syften än 

vad barnen har. Hon förstärker sin fakta genom att säga både “för det mesta” och “många 

gånger”. Hon förstärker ytterligare sin fakta med retoriken genom att säga “mycket högre” 

tankar, idéer och syften, vilket även visar på en extremisering då hon väljer att säga just 

“mycket”. Extremiseringen är tydlig i detta utdrag där Maria använder sig av “högre” varje 

gång hon säger tankar, idéer och syften. Hela hennes resonemang i detta utdrag visar även en 

tydlig variation då Maria säger att de vuxna har högre tankar, högre idéer och högre syften än 

vad barnen har. När hon har sagt detta använder hon sig av retoriken för att förmedla sina 

tankar, som ändras till att de vuxna ska ta sig ner till barnens nivå, vilket visar hennes 

variation. Avslutningsvis säger hon att de kanske hade fungerat med ett byggmysrum som i 

grunden har varit barnens idé. Här går hon då ifrån sitt resonemang kring att vuxnas idéer är 

högre eftersom hon menar att barnens idé är utförlig. 

 

6.2.1 Sammanfattning 

Denna tolkningsrepertoar framkom då förskolepersonalen återkommande samtalade och 

resonerade kring att de låter barnen ha inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö, men problematiserade att de kände att de ville ge dem möjligheter till ännu 

mer inflytande. I denna tolkningsrepertoar visar förskolepersonalen återkommande 

extremisering då de många gånger vill visa hur viktiga deras resonemang är trots att de 

innehåller en variation som säger emot deras resonemang. 
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I denna tolkningsrepetoar visas ett resultat där förskolepersonalen problematiserar hur mycket 

inflytande barnen ska ha i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö och vad det ger för 

konsekvenser. Detta synliggjordes utifrån förskolepersonalens resonerande kring sina egna 

erfarenheter från både aktuella förskolor och tidigare förskolor, det vill säga utifrån deras 

verklighet/sanning. 

 

6.3 Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova! 

I denna tolkningsrepertoar analyseras utdrag från empirin där förskolepersonal resonerar 

kring hur de ska bemöta barnens idéer till förändringar, samt vad det finns för gränser som de 

ska förhålla sig till.   

 

Utdrag ur empiri 1 

Maria: “att man verkligen, när dom kommer med någonting att man verkligen lyfter 

och visar att man tycker att det är viktigt att dom kommer. Det du kommer och säger 

så ja jo men de, att man försöker och sen att man kanske också talar om för dom att 

det tycker jag låter jätteintressant det kan vi prova så får vi se hur det går. Asså 

kanske inte att man säger att det kanske inte går är inte så jädra smart att säga från 

början men att man nånstans ändå på ett bra sätt kan få in att vi provar så ser vi hur 

det går och att likadant att när vi ändrar saker som vi känner att det här funkar inte 

att man också talar om varför för det gör vi ju också.” 

 

Analys 1 

Maria är noggrann med att förstärka att förskolepersonalen ska visa att de tycker det är viktigt 

att barnen kommer med idéer till inomhusmiljöns utformning genom att säga att man 

“verkligen lyfter och visar att man tycker att det är viktigt att dom kommer”. Hon förstärker 

detta ytterligare när hon fortsätter med “det tycker jag låter jätteintressant det kan vi prova”. 

Här fortsätter hon sitt resonemang kring att visa barnen att det är tillåtet att komma med idéer 

och tankar kring utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö.  

I detta utdrag använder Maria sig av retoriken då hon till en början förklarar och bygger upp 

faktan för att tydliggöra senare. Detta då hon säger “Asså kanske inte att man säger att det 

kanske inte går [...]” där hon använder sig av “asså” för att tydliggöra att hon kommer tala 

om samma sak fast på ett annat sätt. Det syns en variation då hon använder sig av ett annat 

sätt och andra formuleringar för att förklara samma sak. I detta fall visar sig variationen 

genom att hon använder sig av att förklara hur man som förskolepersonal kan förhålla sig till 

barnens idéer som hon förklarat i början av utdraget. Ännu en variation visar sig när hon 

fortsätter med två exempel på samma sak fast i andra situationer då hon säger “[...] Asså 
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kanske inte att man säger att det kanske inte går är inte så jädra smart att säga från början 

men att man nånstans ändå på ett bra sätt kan få in att vi provar så ser vi hur det går och att 

likadant att när vi ändrar saker som vi känner att det här funkar inte att man också talar om 

varför för det gör vi ju också.”.  

  

Utdrag ur empiri 2 

Pia: “Jag tycker förskolan det är ju barnens miljö. Det är samma sak ute, de ska 

kunna vara med på allt och göra allt och kan dom inte det då bör inte den saken 

befinna sig på förskolan. [....] Så jag upplever att de ska få vara med på det mesta, 

förutom det som vi kanske på grund av hälsoskäl å ur risksynpunkt kanske måste 

bestämma själva. Ehm, men det det är inte mycket asså, det är det inte. Jaa, jag 

upplever att vi har ganska trygg och tillåtande miljö. 

”Lena: “Mm, jag håller med faktiskt. Vi har en trygg och tillåtande miljö där barn får 

bestämma ganska mycket.” 

 

Analys 2 

Pia använder sig här av retoriken då hon börjar med att förklara vad hon anser, i detta fall att 

förskolan är barnens miljö för att sedan säga att därav tycker hon att barnen ska kunna vara 

med på allt, vilket är ett sätt att bygga upp och förmedla sin fakta och sanning till de som 

lyssnar. Här syns en tydlig användning av extremisering när Pia säger att barnen ska kunna 

vara med på “allt” och de ska kunna göra “allt”. Däremot talar hon senare om saker som 

förskolepersonalen bestämmer själva utifrån hälsoskäl och risksynpunkt, men vill ändå 

förstärka barnens inflytande genom att säga “men det är inte mycket asså”. Hon menar att 

förskolepersonalen inte bestämmer mycket själva utan att barnen är med och gör “allt”. Hon 

säger vidare att enligt henne ska barnen kunna vara med på det mesta, men visar sedan en 

variation då hon säger att på grund av hälsoskäl och risksynpunkt påverkar det på så sätt att 

barnen inte kan vara med på allt. Här är det inte endast hennes egna åsikter som skapar 

variation utan det är förskolans gränser som skapar den då hon först menar att hon tycker att 

barnen ska vara med för att sedan hävda att inte alla kan vara med då det finns hälsoskäl och 

risksynpunkter man ska ta hänsyn till. Lena använder sig av retoriken genom att återuppta det 

Pia pratat om och instämma genom att säga “Mm, jag håller med faktiskt.” men styrker det 

hon håller med om genom att återberätta kort vad Pia sagt och säger hur det faktiskt är i deras 

verksamhet, när hon säger “Vi har en trygg och tillåtande miljö där barn får bestämma 

ganska mycket.” Genom att Lena säger att barnen får bestämma “ganska mycket” visar hon 

inte på lika stor extremisering som Pia.  
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6.3.1 Sammanfattning  

Den sista tolkningsrepertoaren Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova! 

konstruerades av förskolepersonalen genom retorik för att bygga upp deras sanning och 

verklighet kring att de vill ha ett öppet förhållningssätt och att de anser att det är viktigt att 

barnen kommer med idéer till förändring. De resonerar även i denna tolkningsrepertoar om 

att det finns gränser i verksamheten som gör att förskolepersonalen inte kan låta barnen ha 

inflytande fullt ut i verksamhetens fysiska inomhusmiljö. Förskolepersonalen använder sig i 

båda utdragen av variation, detta på olika vis. Det ena påverkar förskolepersonalen själv 

medan det andra påverkas av verksamhetens gränser.  

 

7. Diskussion  

Nedan kommer analyserna och resultatet diskuteras i relation till avsnitten 1. Inledning, 2. 

Forskningsläge samt 3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Vid diskussion kring resultatet av 

föreliggande studie ligger dess syfte och forskningsfrågor i åtanke.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 

 

För att kunna uppfylla detta syfte utgick vi från följande frågor: 

- Vilka tolkningsrepertoarer konstrueras i samtal kring barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö? 

- Hur använder förskolepersonalen språkliga strategier i sina resonemang? 

 

Tolkningsrepertoarerna som framkom av resultatet i studien lyder Vem bestämmer? 

Variationer i förskolepersonalens resonemang, Vi måste låta barnen ha mer inflytande och 

Barnens idéer till förändringar - Det kan vi prova!. Tolkningsrepertoarerna analyserades med 

analysbegreppen retorik, variation och extremisering, som i sin tur visar resultatet av denna 

forskning. Det framkom att förskolepersonalen använde retoriken för att på olika sätt bygga 

upp sin fakta och sanning kring området, exempelvis genom att ge konkreta exempel från 

verksamheten, förklara tillvägagångssätt eller ge olika förklaringar av samma fakta. De olika 

förklaringarna visar även att förskolepersonalen använde sig av en variation i sitt 

resonemang. Variationen visar sig på mer än ett sätt då förskolepersonalen började med att 

samtala kring en sak för att sedan i samma tolkningsrepertoar ändra sig och byta riktning i sitt 
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samtal och tala emot det som just sagts. Extremisering har även förekommit i 

förskolepersonalens resonemang kring ämnet, oftast genom att de velat förtydliga hur mycket 

eller ofta barnen fått inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. 

 

Resultatet av denna studie visar att förskolepersonalen resonerar kring barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö på varierande sätt. Vid vissa tillfällen menar 

förskolepersonalen att de låter barnen vara med och ha inflytande. När de gör detta möjliggör 

de för barnen att bli aktiva kompetenta medborgare vilket Smith (2000) hävdar att barnen blir 

om de får påverka sin utbildning. Detta har vidare betydelse för vårt framtida samhälle då 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att det är barnen som är framtiden för 

samhället. Att förskolepersonalen i föreliggande studie låter barnen ha inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö skiljer sig från Batistic Zorecs (2015) resultat 

som visar att 39% och 19,2% av förskolepersonalen endast använde sig av barnens intresse 

när de själva utformade miljön. Vidare visar Clark, McQuail och Moss (2003) att all 

förskolepersonal som deltog i deras studie utformade förskolans fysiska inomhusmiljö utan 

barns inflytande men utifrån deras intresse. Även detta skiljer sig från resultatet i denna 

studie. Då resultatet av denna studie är varierande kring hur förskolepersonal resonerar kring 

barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö visar det också att 

förskolepersonalen problematiserar sin inomhusmiljö och barnens inflytande i den. Att 

förskolepersonalen problematiserar sin inomhusmiljö visar de i tolkningsrepertoaren Vem 

bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang då de beskriver att de ställer 

öppna frågor till sig själva i form av “Vad vill dom göra med rummet? Eller ommöblering?” 

vilket gör att de problematiserar sina tankar. I den tidigare forskning vi redogjort för 

framkommer variationer kring om förskolepersonalen problematiserar sin fysiska 

inomhusmiljö. Folkman (2017) har kommit fram till att förskolepersonalen inte 

problematiserar sin miljö medan Tellervo Hyvonen (2011) och Sahin och Dostoglu (2014) 

kom fram till att förskolepersonalen såg problematiken i sin miljö.  

 

Forsberg (2000) menar att relationen mellan makt och inflytande i förskolan har betydelse för 

barnens möjliga inflytande. Detta synliggörs när förskolepersonalen i tolkningsrepertoaren 

Vem bestämmer? Variationer i förskolepersonalens resonemang använder variationer vid 

diskussion kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö där 

resultatet visar att det är förskolepersonalen som har det sista ordet och att det är de som 

bestämmer vem som har inflytande och hur mycket.  
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Resultatet av föreliggande studie visar att förskolepersonalen återkommande använder sig av 

extemisering i sina resonemang, speciellt när det gäller att barnen “alltid” ska vara med och 

att de “alltid” ska fråga barnen vad de vill, vilket tyder på att det är något som är viktigt för 

förskolepersonalen. Detta görs genom att förskolepersonalen lyssnar på barnen när barnen 

själva kommer med förslag på förändringar, när förskolepersonalen ber om barnens tankar 

och idéer till förändringar samt när de låter barnen vara med i förändringarna i den fysiska 

inomhusmiljön. Detta resultat kopplar vi till en del av Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johanssons (2009) resultat som visar att när förskolepersonal och barn har en variation i sitt 

samspel mellan varandra och när barnen delvis får vara i centrum skapar det en god kvalitet 

på förskolan. Detta resultat visar att förskolorna i vår studie har en god kvalitet, då 

förskolepersonalen ger barnen stora möjligheter att vara i centrum. Deras förhållningssätt 

innebär att de är där för barnen och utgår från barnens bästa. Vidare visar de en god kvalitet 

då de använder sig av olika variationer av arbetssätt för att möjliggöra barnens inflytande i 

den fysiska inomhusmiljön.  

 

I sin studie menar Emilsson och Folkesson (2006) att barns chanser till inflytande ökar när 

förskolepersonalen har en emotionell närvaro och avsikter att skapa meningsfulla kontexter 

för barnen. Då förskolepersonalen i föreliggande studie visar att de har en tanke med sin 

inomhusmiljö och att barnen ska ha inflytande i den, visas en emotionell närvaro samt att de 

har en tanke i att skapa meningsfulla kontexter för barnen. Förskolepersonalen i denna studie 

har också en medvetenhet av möjliga konsekvenser av att inte låta barnen ha inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Detta då de resonerar att barnens möjliga 

intresse minskar när de inte får inflytande. Genom att ha ett reflekterande förhållningssätt 

som förskolepersonal kan verksamheten förändras och utvecklas till en högre kvalitet då 

förskolepersonalen finner nya lösningar till förändrat agerande och förståelse (Sheridan, 

Sandberg & Williams, 2015). Genom ett reflekterande förhållningssätt menar vi att det skapar 

en medveten hos förskolepersonalen. I detta fall en medvetenhet i hur man som 

förskolepersonal resonerar kring möjliggörandet av barns inflytande i utformning av 

förskolans fysiska inomhusmiljö. 

 

Resultatet i denna studie skiljer sig från Westlunds (2011) resultat då hon kom fram till att 

pedagogerna observerar och tolkar vad barnen är intresserade av för att sedan förändra miljön 

utifrån det. Resultatet i föreliggande studie visar att förskolepersonalen inte arbetar med 
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utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö på samma sätt, utan de låter barnen till största 

del ha inflytande genom deltagande av utformning. Genom att göra detta möjliggör det till 

djupare diskussioner och samarbeten mellan barnen vilket Arnér (2006) styrker. 

 

Till skillnad från Sterns (2006) studie där förskolepersonal haft svårt att arbeta utifrån artikel 

12 i barnkonventionen, eftersom de anser att vuxnas rätt är viktigare än barnens, har denna 

studie synliggjort att förskolepersonalen förhåller sig till artikel 12 i barnkonventionen. 

Förskolepersonalen har även förhållit sig till läroplanen för förskolan och dess riktlinje som 

lyder: “förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016, s.12). Detta genom att de resonerar kring om att 

de lyssnar på vad barnen kommer med för tankar, idéer och åsikter när det i detta fall gäller 

deras fysiska inomhusmiljö och att förskolepersonalen möjliggör barnens inflytande i 

verksamhetens inomhusmiljö i så stor utsträckning som möjligt. Folkman (2017) kom i sin 

studie fram till att när förskolepersonalen lyssnar på barnen kan de förstå dem och därmed ge 

dem inflytande i verksamheten. En del av förskolepersonalen som deltog i vår studie visar att 

de får en förståelse för barnen då de förändrat miljön tillsammans med barnen utifrån deras 

tankar, idéer och åsikter. Vidare menar Leinonen och Venninen (2012) att planering, 

genomförande och utvärdering inte bara ska vara för barnen utan det ska göras tillsammans 

med barnen. Förskolepersonalen i föreliggande studie visar att de planerar och delvis 

genomför förändringar i förskolans fysiska inomhusmiljö med barnen, men att de inte 

utvärderar tillsammans med dem. Detta skiljer sig från de delar av Batistic Zorecs (2015) och 

Tellervo Hyvnonens (2011) studier som visat att en del av förskolepersonalen i både 

utomnordiska och nordiska länder anser att barn inte ska ha inflytande i förskolans 

verksamhet. Tellervo Hyvnonens (2011) studie visar att förskollärarna anser att barnen ska 

följa dem istället. Medan Batistic Zorec fått fram att 29,4% respektive 39,5% av 

förskolepersonalen utformade förskolans fysiska inomhusmiljö tillsammans med barnen, 

vilket rådande studie visat att förskolepersonalen gör förutom vid placering av bord, hyllor 

och andra stora möbler samt utifrån hälsoskäl och risksynpunkt, vilket synliggörs genom 

deras resonemang. Att förskolepersonal behöver ha en medvetenhet kring säkerheten i 

förskolans miljö är något som Konakl och Ülcetin (2016) kommer fram till i sin studie, då 

förskolepersonalen som deltog i deras studie behövde utveckla förskolans säkerhet i sin 

inomhusmiljö. I vår studie visar förskolepersonalen att de har en medvetenhet kring risker 

och hälsan i förskolans fysiska inomhusmiljö när de resonerar kring det i 

tolkningsrepertoaren Barns idéer till förändringar - Det kan vi prova! 
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8. Slutsats 

Vi drar slutsatsen att det konstrueras flera tolkningsrepertoarer när förskolepersonal samtalar 

om barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. I de 

tolkningsrepertoarer som framkommit i denna studie använder förskolepersonalen retoriken 

för att bygga upp många variationer i sitt sätt att tala om ämnet, där de många gånger stärker 

sina resonemang med extremisering. I föreliggande studie drar vi slutsatsen att 

förskolepersonalen ofta använde sig av extremisering i sina resonemang kring ämnet. De har 

vid flera tillfällen förstärkt att barnen alltid blivit tillfrågade vid förändring av förskolans 

fysiska inomhusmiljö och att barnen ska ha inflytande i utformning av densamma. Genom att 

förskolepersonalen använder sig av variation genomgående visar de en flexibilitet. 

Förskolepersonalen har visat ett förhållningssätt där de låter barnen ha inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö, förutom vid de tillfällen där det rör sig om 

hälsoskäl, risksynpunkter eller större möbler som hyllor och bord. Vidare visar detta att 

förskolepersonalen har en medvetenhet i sitt sätt att resonera kring ämnet. Denna studie har 

visat sig utöka det valda forskningsområdet då den visar både likheter och skillnader i 

förhållande till redogjort forskningsläge. Därav drar vi slutsaten att denna studie som tidigare 

nämnt inte är generaliserbar eftersom varje individ befinner sig i en egna diskurser där just 

detta resultat inte behöver stämma överens med deras verklighet. 

 

9. Didaktiska implikationer  

Denna studie kan bidra med ytterligare en aspekt kring forskningsområdet “barns inflytande i 

utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö”. Genom att ta del av denna studie kan 

förskolepersonal och blivande förskollärare få insikt i vilka tolkningsrepertoarer som 

konstrueras kring ämnet. Vid läsning av denna studie ger det även läsaren en inblick hur en 

del förskolepersonal bygger upp sin fakta/sanning med sin retorik och användning av 

extremisering samt variation. Detta kan i sin tur bidra till en ökad medvetenhet i hur 

resonemang förs och hur retoriken med dess beståndsdelar kan användas. På grund av att 

fokusgruppsamtal använts ger det nya kunskaper kring ämnet då läsaren får ta del av andras 

resonemang (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta kan i sin tur bidra till fler samtal och 

reflektioner i förskolans verksamhet kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Vidare kan de reflektionerna ge förskolepersonalen möjligheter till förbättring 

av deras arbetssätt kring området då de kan få nya idéer kring hur de vill möjliggöra barns 

inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Denna forskning kan skapa en 
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förståelse för att vi alla befinner oss i olika diskurser och därmed egna verkligheter och 

sanningar vilket kan ge förskolepersonal en vidgad förståelse för andras verkligheter och 

sanningar.  

 

10. Vidare forskning 

Vidare forskning som varit intressant att utföra är observationer för att även kunna se hur 

förskolepersonal möjliggör för barns inflytande i utformning av den fysiska inomhusmiljön. 

Det är även intressant att undersöka kring barns inflytande i den fysiska utomhusmiljön för 

att sedan kunna jämföra barns inflytande kring både inom- och utomhusmiljö. Något som 

även varit intressant är att intervjua barn kring deras tankar om inflytande i förskolan.  
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Bilaga 1 

                      Samtyckesblankett   

                                                                                                                                                                                           

Vi är två förskollärarstudenter från högskolan i Halmstad som just nu 

skriver vårt examensarbete och undersöker vad förskolepersonal har 

för tankar kring att möjliggöra barns inflytande i verksamheten, 

fokuserat på utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö.  

Vi studenter har önskemål om att ni förskolepersonal driver samtalet med stöd- och 

följdfrågor som vi kommer ställa kring samtalsämnet. Detta fokusgruppsamtal kommer ligga 

till grund till vår empiri i examensarbetet. Skulle ni vilja avbryta ert deltagande går det bra att 

göra det när som helst och vi kommer inte använda material där ni medverkar. Samtalet 

kommer att spelas in med endast ljudupptagning av en mobiltelefon då vi ska kunna gå 

tillbaka för att analysera.  

Vi förhåller oss till vetenskapsrådets etiska principer genom att med denna samtyckesblankett 

informera er om vad ni kommer delta i samt att ni får avbryta ert deltagande när ni vill 

(informationskravet). För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer vi använda fiktiva 

namn så ni eller förskolan inte kan identifieras. Då vi inte kommer sprida det producerade 

materialet uppfyller vi nyttjandekravet. För att uppfylla samtyckeskravet behöver vi er 

underskrift nedan som visar att ni samtycker till att delta i denna forskning. När uppsatsen är 

godkänd kommer den läggas upp på Halmstad högskolas databas DiVA.   

   

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss!  

Ida Lundgren (student) tel: 0722 16 42 55, mail: idalun15@student.hh.se 

Rebecka Thoresson Colliander (student) tel: 0760 19 15 13, mail: rebcol15@student.hh.se 

Carina Stenberg (handledare) mail: carina.stenberg@hh.se  

Kalle Jonasson (handledare) mail: kalle.jonasson@hh.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___ JA, jag samtycker till att delta i denna studie  

___ NEJ, jag samtycker INTE till att delta i denna studie 

Namnförtydligande ________________________________________ Datum ____________ 

Underskrift _____________________________________ 

Påskriven lapp lämnas till Ida Lundgren eller Rebecka Thoresson Colliander 
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Bilaga 2 

Diskussionsfrågor till fokusgruppsamtal  

Möjliggörandet  

- Vad innebär barns inflytande för er i stort? 

- Vad innebär barns inflytande i miljön för er?  

- Hur har ni möjliggjort barns inflytande i er fysiska inomhusmiljö? 

- Hur ofta låter ni barnen vara med och utforma den fysiska inomhusmiljön? 

- Hur har ni upplevt att låta barnen vara mer inflytande?  

- Hur mycket tycker ni att barnen ska delta? Finns det något som ni känner att barnen 

inte ska eller får göra?  

- Hur har ni fångat barnen i ert arbetssätt med den fysiska inomhusmiljön?  

- Hur har ni upplevt att barnen har svarat på detta arbetssätt? 

- Finns det några fördelar och nackdelar med detta sätt att arbeta på?  

- Skulle ni vilja utveckla detta sätt att arbeta? Om ja, hur vill ni gå vidare?  

- Skulle ni rekommendera att andra förskolor och arbetslag ska arbeta med miljön på 

samma sätt? om ja, vilka tips skulle ni ge dem? 

Allmänna följdfrågor 

- Kan du utveckla det lite mer? 

- Hur tänker du då? 

- Innan sa du… Skulle du vilja berätta mer om det? 

- Hur då? 
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