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Abstrakt 

Det här examensarbetet fokuserar på barns initiativ till inflytande i förskolans ateljé. Syftet är att 

studera hur pedagoger i förskolans verksamhet talar om villkor för barns inflytande i den egna 

verksamhetens ateljé. Detta sker utifrån en socialkonstruktionistisk och diskurspsykologisk 

ansats, genom tre fokusgruppsamtal från tre olika förskolor där det i varje samtal deltar tre till 

fyra pedagoger från olika avdelningar. Samtalen som uppgår till totalt 100 min, spelas in och 

transkriberas. Materialet kategoriseras efter vilka variationer som uppstår i samtalen genom 

analysverktyget retorisk organisering. Detta skapar teman där vi väljer ut representativa utdrag 

ur transkriberingen som sedan analyseras genom samtalsanalys och kodning, samt genom att 

ställa hypoteser kring funktionen med och effekten av det pedagogerna säger. I vårt resultat 

framgår det att tillgängligheten, både i den fysiska miljön och hur tillgänglig pedagogen är, utgör 

villkor som har betydelse för barns inflytande i förskolans ateljé. Det framgår också att ateljén 

ofta blir en miljö där pedagogerna introducerar och planerar både vilket material som ska 

användas och vad som ska skapas. Vi menar att barn bör ges inflytande i hela skapandeprocessen 

genom att till exempel vara med och planera och beställa in material. Många av pedagogerna 

talade också kring tid, miljöns utformning och personaltäthet som resurser som möjliggör för 

barns inflytande i ateljén. Vi menar därför att pedagoger i förskolan måste ges fler resurser men 

också finna nya sätt att använda de resurser som finns för att möjliggöra för både sitt eget 

inflytande och barnens. 
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Författarnas tack  
 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagogerna för deras deltagande och entusiasm inför 

och under våra genomförda samtal. Vi vill även tacka förskolecheferna för deras 

positiva inställning till pedagogernas medverkan i vår studie.  

Ett stort tack till våra handledare från Halmstad Högskola som gett oss både ris och 

ros och på så sätt hjälpt oss genom den process som ett examensarbete innebär. Vi 

vill också tacka er för det emotionella stöd ni gett både under och efter 

handledningstillfällena.  
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1. Inledning  
Hur mycket inflytande barn ges i förskolan beror många gånger på pedagogens1 förhållningssätt. 

Detta påstående är inte på något sätt unikt då många forskare i tidigare studier, så som Emilsson 

(2007), Mackey (2012), Eriksson Bergström (2013), Merewether & Fleet (2013), Svinth (2014) 

och LaPoro & Gloeckler (2015) utifrån olika teorier och metoder har kommit fram till 

ovanstående. Arbetet med barns inflytande i förskolan är viktigt både utifrån ett samhälls- och 

individperspektiv. Dels är barns inflytande en mänsklig rättighet enligt barnkonventionen vars 

bestämmelser Sverige har åtagit sig att följa (UNICEF Sverige, 2009). För det andra är demokrati 

en av grundvärderingarna i vårt samhälle som förskolan har i uppgift att arbeta med och där 

inflytande är en viktig del (SOU 1996:22; SOU Ds 2003:46). Inflytande är också en nödvändig 

förutsättning för barns lärande, då barn som ges inflytande över den egna lärprocessen lär sig i 

en djupare bemärkelse. Ändå har Emilsson (2007) kommit fram till att barn har varierande 

möjligheter till inflytande samt att inflytande inte diskuteras på djupet inom förskolan. Vi ser ett 

samband mellan dessa två resultat, då vi menar att barn ges mer inflytande i de verksamheter där 

begreppet diskuteras och omskapas, både mellan pedagogerna och i barngruppen. Detta ligger 

till grund för att vi i denna studie vill ta reda på hur pedagoger samtalar kring villkor för barns 

inflytande i förskolan.  

Westlund (2011) beskriver att en viktig del av arbetet med barns inflytande är att uppmärksamma 

barns initiativ. Samtidigt skriver Emilson & Folkesson (2006) att detta är något som tillvaratas i 

olika grad i förskolan. När barns inflytande ökar, framförallt genom att pedagogerna närmar sig 

barnens perspektiv, ökar också barnens initiativtagande. Vi ser därför barnens initiativ till 

inflytande som ett viktigt område att arbeta med i förskolan. Framför allt då dessa initiativ enligt 

vår mening kan kommuniceras fram på olika sätt, både genom tal (verbalt) och kroppsspråk 

(icke-verbalt). Detta medför att det blir viktigt att studera hur pedagoger hörsammar dessa 

initiativ i sin verksamhet. Cele (2006) lyfter hur kommunikation inte enbart sker på en 

intellektuell nivå i våra sinnen, utan även genom våra kroppar och vårt kroppsspråk. Under våra 

tjugo veckors praktik i utbildningen har vi erfarit att barns icke-verbala initiativ inte 

uppmärksammas i lika stor utsträckning som verbala initiativ. På samma sätt beskriver Svensson 

(2009) att det icke-verbala språket ofta hamnar i skymundan. Vi ser då en risk att alla barn i 

förskolan inte ges lika möjligheter till det inflytande de har rätt till. Mackey (2012) skriver att 

vuxna ofta underskattar yngre barns uttrycksförmåga.  

I skapandet, där kreativa aktiviteter får ta plats, anser vi att barnen får ytterligare en möjlighet att 

ge uttryck för sina tankar och idéer. Enligt Emilson (2007) blir barnen mer delaktiga under 

skapandet om de blir uppmärksammade för sina initiativ till att själva få bestämma. Vi har sett 

att skapande ofta är något som sker i ett specifikt rum på förskolan och som är uttalat avsett för 

detta. Detta rum benämns många gånger av både pedagoger och barn som målarrum, 

skapanderum eller ateljé2. Både Häikiö (2007) och Vecchi (2010) definierar ateljén som en fysisk 

miljö i förskolan där barnets eget utforskande, skapande och kreativitet ska få utrymme. Vi ser 

                                                 
1 Med pedagoger syftar vi till den personal som ansvarar för den pedagogiska verksamheten i barngruppen. 

(Förskollärare och barnskötare). 
2 Denna beteckning kommer vi själva att använda oss av i studien. 
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därför detta rum som en viktig miljö att utgå ifrån, när pedagoger samtalar om barns initiativ till 

inflytande. Speciellt då ateljén ofta blir en arena där pedagoger organiserar och disciplinerar vad 

som ska ske i rummet (Eriksson Bergström, 2013).   

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur pedagoger i förskolans verksamhet i samtal med varandra, 

talar kring villkor för barnens inflytande i den egna verksamhetens ateljé. Vidare söker vi svar 

på följande frågor: 

Hur samtalar pedagogerna kring barns verbala och icke-verbala initiativ till inflytande i ateljén? 

Hur samtalar pedagogerna kring ateljéns syfte och möjligheter i relation till barns inflytande? 

 

Eftersom barn har varierande möjligheter till inflytande i förskolan samt att barns inflytande är 

av vikt ur både samhälls- och individperspektiv, menar vi att denna studie är relevant både för 

pedagoger och barn i förskolan. Vi vill att studien ska inspirera pedagoger till att utveckla ateljéns 

miljö tillsammans med barnen, samt att inför förskolans beslutsfattare3 synliggöra pedagogers 

villkor för att möta sitt uppdrag.  

 

2. Områdesöversikt 
I detta avsnitt presenterar vi en del av vad tidigare forskning kommit fram till i förhållande till 

barns inflytande. Områdesöversikten delas in i tre rubriker och presenterar utöver forskningen 

även en del övriga publikationer så som styrdokument och läromedel.   

 

2.1. Pedagogens förhållningssätt och vikten av att arbeta med barns initiativ till 

inflytande i förskolan 
Det framgår i förskolans styrdokument att förskolans uppdrag är att verka demokratiskt och att 

barnen i verksamheten har rätt till inflytande över sin egen situation (Skolverket, 2010). Trots att 

detta är något som uttrycks i styrdokumenten har Emilson (2007) i sin studie kommit fram till att 

barn har varierande möjligheter till inflytande i förskolan. Hon skriver att det finns en koppling 

mellan barns inflytande och hur pedagogen svarar på barns initiativtagande. Även Westlund 

(2011) belyser att uppmärksamma barns initiativ är en viktig del i arbetet med barns inflytande. 

Emilson & Folkeson (2007) skriver att när barnens inflytande ökar, framför allt genom att 

pedagogen närmar sig barnens perspektiv, ökar också barnens initiativtagande.  

När barn däremot inte uppmärksammas för sina initiativ skriver Emilson (2007) att de slutar att 

fråga och ge förslag, samt att de inte längre litar på den egna förmågan att komma på nya idéer 

och lösningar. Den miljö som mest främjar barns initiativtagande blir då en tillåtande miljö där 

pedagogen kontrollerar gruppen genom ett lekfullt och öppet sätt snarare än med tillsägelser, 

                                                 
3 Exempelvis förskolechefer, politiker i barn och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige. 
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både med ord eller handling, t.ex. genom att lägga handen på ett barns knä när det rör sig. Det 

har stor betydelse om regler är underförstådda eller uttalade. Vid uttalade regler förekommer mer 

tillsägelser och mer kontroll från pedagogens sida och vid underförstådda regler blir atmosfären 

mer tillåtande och barnen både tar mer initiativ och ges också mer utrymme för det.  

Liknande resultat visar Payler (2007), som i sin artikel skriver att utrymmet som barnen får att ta 

egna initiativ har stor betydelse för barns lärprocess. Hon belyser att det arbetssätt som ger barnen 

mest utrymme är om pedagogen agerar handledare i stället för att vara den som förmedlar 

kunskapen. Westlund (2011) tar också upp att barnens utrymme spelar stor roll för inflytandet. 

Men hon lägger till att någon form av gräns måste till för att ett barns inflytande inte ska ta över 

för ett annat barns inflytande.  

Westlund beskriver vidare att när pedagogen planerar aktiviteter utifrån barnens intresse gör de 

en egen tolkning av detta intresse och därför är detta inget verkligt inflytande, utan att ett sådant 

hade varit att låta barnen vara med under själva planeringen och hörsamma deras initiativ och 

idéer. Häikiö (2007) använder begreppen barncentrerat och barninitierat för att beskriva liknande 

händelser. När pedagogen antar vad barnet är intresserat av i utformandet av den fysiska miljön 

och i aktiviteter i förskolan, beskriver forskaren pedagogens förhållningssätt som barncentrerat. 

Medan det i en barninitierad miljö är barnet själv som har en aktiv röst som medskapare av sin 

vardag. Engdahl (2011) skriver att pedagogerna vanligtvis lyssnar till vad barnen uttrycker och 

fattar sina beslut med hänsyn till detta. Ändå uttrycker barnen Engdahls studie att det är 

“fröknarna” som bestämmer på förskolan och de vet ofta inte varför vissa beslut eller förbud tas. 

Barnen beskrivs av Arnér (2006) få mer inflytande i förskolan genom att pedagogerna arbetar 

aktivt med sitt förhållningssätt och praktiserar att svara ja istället för nej på barnens initiativ.  

 

2.2. Barns sätt att kommunicera sina initiativ till inflytande, både verbalt och 

icke-verbalt 
Åkerström (2014) visar i sin forskning att förmågan och möjligheten att kommunicera är 

avgörande för både barn och vuxnas deltagande. Att kommunicera innebär enligt Svensson 

(2009) att få möjlighet att dela sina erfarenheter med någon annan och detta kan göras på ett 

flertal olika sätt. Det verbala språket (talet) och kroppsspråket är exempel som Svensson lyfter 

och som i kombination med varandra förmedlar tydliga budskap till samtalspartnern. 

Kroppsspråket består enligt Svensson av så mycket mer än hur vi rör oss. Det innefattar fysiska 

kontakter, kroppshållning, fot- & benrörelser, hand- & armrörelser, gester, ansiktsuttryck och 

blickar. Till tal- och kroppsspråket nämner även Svensson hur den emotionella betoningen i 

samtalet medverkar till hur budskapet förstås av någon annan. Detta då vi med rösten signalerar 

olika känslor vi bär på. Hur vi framför något medverkar därför till att berätta mer om oss själva 

och våra erfarenheter än vad själva orden uttrycker.   

Cele (2006) lyfter liksom Svensson (2009) hur kommunikation inte enbart sker på en intellektuell 

nivå i våra sinnen, utan även genom våra kroppar och vårt kroppsspråk.  Engdahl (2011) 

beskriver de yngsta barnens språkliga förmågor i förhållande till verbal och icke-verbal 
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kommunikation. Hon skriver att barn använder sig av en rad olika åtgärder för att få kontakt med 

varandra. En del barn övervakar vad de andra barnen gör för att sedan med vissa gester eller fåtal 

ord visa på viljan till att delta i aktiviteter. De metoder för interaktion som barnen ovan använder 

visar enligt Engdahl (2011) på de yngsta barnens deltagande och kommunikation med 

omvärlden.  

Westlund (2011) skriver att pedagoger kan möjliggöra för barns inflytande genom att stödja dem 

i deras interaktioner med andra barn. Svinth (2014) gör också denna koppling och kommer i sin 

studie fram till att för mycket ramar och fokus på rutiner ger mindre möjligheter för barnen att ta 

initiativ till interaktion. Vidare beskriver Svinth att barn interagerar med varandra då de bland 

annat inspireras av och imiterar varandra genom kroppsspråket. Aasebø & Melhuus (2007) 

skriver att kroppsspråket är en viktig strategi för kommunikation vilken barnen använder sig av 

i större utsträckning än vad vuxna gör. Just yngre barns förmåga till att uttrycka sig underskattas 

många gånger av vuxna (Mackey, 2012). Därför behöver pedagogen aktivt arbeta med att stärka 

barnens självförtroende och uppmuntra till nya upptäckter för att möjliggöra för dialog mellan 

pedagogen och barnet. Även Cele (2006) uppmärksammar vikten av dialogen mellan barn och 

pedagoger. Hon skriver att för att kunna närma sig barnens perspektiv är det viktigt att 

uppmärksamma både det verbala och det icke-verbala språket i dialogen mellan pedagog och 

barn.  

 

2.3. Kreativitet och barns inflytande i ateljén 
Utifrån observationer som gjorts inom förskolans verksamhet, har resultat visat på att barnen har 

behov av att få uttrycka sig och ge utlopp för sin kreativitet inom estetiska uttrycksformer 

(Sæther, 2014). Att vara kreativ innebär att få vara öppen för och hitta nya sällsynta lösningar. 

För att barnen ska få möjlighet att vara kreativa krävs det att förskolläraren dels skapar tillfällen 

där denna möjlighet erbjuds, samt att förskolläraren agerar inspirerande och motiverar barnet till 

sina egna upptäckter (Sæther, 2014).  

En miljö som ofta förknippas med kreativitet är ateljén, vilken innefattar en fysisk miljö, så som 

ett rum, i förskolan där barnens eget utforskande, skapande och kreativitet ska få utrymme 

(Häikiö, 2007; Vecchi, 2010). I ateljén ska barnen även få möjlighet att uttrycka sina tankar och 

idéer och rummet ska erbjuda barnen möjlighet till att lära sig på flera olika sätt och utifrån sina 

egna val (Häikiö, 2007). Enligt Emilson (2007) blir barnen mer delaktiga under skapande om de 

tillåts använda sig av flera olika material och blir uppmärksammade för sina initiativ till att själva 

bestämma över sitt skapande. Att låta barnen få vara med pedagogen i planering och inköp av 

material till förskolan kan därför ge barnen inflytande då deras intressen får möjlighet att 

uppmärksammas av pedagogen (Westlund, 2011). 

I en kultur där barnens eget skapande är av vikt och där barnet har rätt till att vara med och 

utforma sin egen kultur, är barnen enligt Sæther (2014) deltagare av en barnkultur. I en barnkultur 

finns det inga direkta facit till hur eller med vad något bör skapas och där ges det tillåtelse till 

barnen att prova sig fram. Samtidigt skriver Saether (2014) att förskolläraren måste låta barnen 
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få kommunicera fram sina egna idéer innan de presenterar olika valmöjligheter, då förskollärare 

ofta ger dessa val utifrån sina egna idéer kring vad resultatet ska bli.  

Eriksson Bergströms avhandling (2013) visar på att ateljén ofta blir en arena där pedagoger 

organiserar och disciplinerar vad som ska ske i rummet. Pedagoger föredrar när barnen kollektivt 

arbetar mot ett gemensamt objekt och med ett gemensamt mål under aktiviteterna i rummet, då 

detta enligt pedagogerna bidrar till en överblickbarhet över barngruppen. Resultatet av Häikiös 

(2007) studier trycker på vikten av att skapandeprocessen aldrig får offras för en färdig produkt 

liksom i resultatet i Eriksson Bergströms (2013) avhandling. De pedagoger som studerats i 

Häikiös (2007) avhandling introducerar ofta material för barnen i ateljén, men det ryms en 

flexibilitet i pedagogens förhållningssätt under själva skapandeprocessen, där barnen ges desto 

mer inflytande. Pedagogerna är medvetna om att skapandeprocesser kräver olika lång tid, att den 

fysiska miljön för skapande behöver varieras och likaså varierande material att arbeta med, 

behöver erbjudas för att varje barn ska få ge utlopp för sin kreativitet.  

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I följande text presenterar vi vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Först presenteras 

socialkonstruktionismen med en utvecklad introduktion till språkets betydelse. Vidare beskriver 

vi diskurspsykologin och hur vi utgår ifrån detta angreppssätt.  

 

3.1. Socialkonstruktionismen 
I studien inspireras vi till att utgå ifrån en socialkonstruktionistisk ansats. Enligt Burr (1995) 

finns det ingen enskild definition av perspektivet. Däremot finns det fyra antaganden som är 

centrala inom teorin. Dessa innebär i korthet att kunskap är något som har skapats och som 

omskapas i interaktion med andra. Därför finns det inte någon absolut sanning om världen eller 

att någon kunskap kan tas för given vara densamma för någon annan. Hur vi skapar vår egen 

kunskap är i sin tur specifik utifrån vår historia och vår kultur och har betydelse för vårt agerande. 

Det är mer intressant att betrakta hur vissa fenomen eller former av kunskap människor i 

interaktion kommer fram till, än att konstatera hur en person eller ett samhälle är. Här ligger 

fokus på processen snarare än den sociala strukturen så som ekonomi och familj (Burr 1995).  

I vår studie tolkar vi ett kritiskt ställningstagande till för-givet-tagen kunskap att det innebär att 

vi måste ställa oss kritiska till de antaganden som både vi själva gör och de pedagogerna under 

samtalen gör. Ett sådant antagande kan till exempel vara att barnskötare och förskollärare 

diskuterar utifrån olika nivåer av teoretisk kunskap. Därför har vi valt att inte skriva ut arbetstitel 

i transkriberingen, utan benämner alla som pedagoger. I vår studie kan vi heller inte göra 

antaganden om pedagogerna har rätt eller fel, utan att vi måste diskutera den kunskap de ger 

uttryck för utifrån det historiska och kulturella sammanhang de befinner sig i. Burr (1995) belyser 

att kunskap och sociala handlingar hör samman. Hur kunskap konstrueras får betydelse för hur 

människor agerar. Centralt i detta perspektiv är att kunskap är något som skapas, görs, i 
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interaktion mellan människor och med ett syfte, därför blir också språket en viktig del 

(Möllenborg & Holmberg, 2014; Holmberg, 2010). 

3.1.1. Språket  

Eftersom vår bild av omvärlden skapas i interaktion med andra, kommer vår kunskap från andra 

människor, båda nutida och dåtida (Burr 1995). Den kunskap vi skapar tillsammans är direkt 

kopplad till vårt språk som i sin tur är en produkt av vår historia och vår kultur. Enligt Burr (1995) 

beskriver många inom psykologin beskriver att språket är ett sätt för oss att uttrycka våra tankar. 

Men inom socialkonstruktionismen beskrivs språket som en förutsättning för våra tankar (Burr 

1995). Språket i sig är en form av handling, eftersom det är i människors samtal som världen 

konstrueras. Att språket ses som en form av handling innebär för oss att pedagogerna, genom det 

de säger och hur de säger det i samtal med varandra, kan skapa sin sanning kring olika antagande 

om barns initiativ till inflytande i ateljén.  

 

3.2. Diskurspsykologi  
Inom socialkonstruktionismen används ofta begreppet diskurs, vars innebörd betraktas vara “ett 

bestämt sätt för människan att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.7). Enligt Potter & Wetherell (1987) innefattar diskurs både skriftliga texter och verbala 

interaktioner. Utöver dessa tolkningar av begreppet har olika diskursanalytiska angreppssätt 

inom socialkonstruktionismen vidareutvecklat teorier, däribland det diskurspsykologiska 

angreppssättet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det som skiljer diskurspsykologin från 

andra former av diskursanalyser är att den förra fokuserar mer på den vardagliga praktiken än till 

exempel diskursteori som har sitt fokus på en högre värdslig nivå där den diskuterar diskurser 

utifrån större sammanhang. Inom kritisk diskursanalys fokuserar man bland annat på hur 

diskurser bevarar ojämna maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då vi vill 

studera och analysera pedagogernas tolkningar och användande av diskurser i sin praktik och 

inte vill fokusera på maktförhållanden, väljer vi att ta avstamp i det diskurspsykologiska 

angreppssättet.  

3.2.1. Tolkningsrepetoar 

Inom det diskurspsykologiska angreppssättet skriver Potter & Wetherell (1987) att diskurser kan 

beskrivas som tolkningsrepetoarer. Med detta menas en samling av verbala och skriftliga uttryck 

som används för att skildra och värdera handlingar eller händelser. Dessa tolkningsrepetoarer 

kan enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) användas som resurser, av människor inom olika 

sociala praktiker för att skapa sin verklighet. Vi tolkar att pedagogerna i vår studie, genom vad 

de talar om och hur det uttrycks skapar tolkningsrepetoarer (diskurser) och dessa kan sedan 

användas som en resurser till att skapa och omskapa sin verklighet.  
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4. Metod och design  
Här presenteras de metoder vi använt oss av vid insamling av empiri samt vid analysen av sagda 

empiri. Först beskriver vi vårt metodval, sedan det urval vi gjort, därefter presenterar vi de 

dokumentationsverktyg vi använt oss av samt analysverktygen. Avslutande diskuterar vi denna 

studiens trovärdighet. 

 

4.1. Metodval 
I vårt val av datainsamlingsmetod, utgår vi i denna studie ifrån en kvalitativ forskningsmetod. I 

en kvalitativ metod har forskaren enligt Bryman (2011) en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik. Med detta menas att vi drar slutsatser utifrån våra analyser av det insamlade 

datamaterialet. En kvalitativ forskning är även enligt Bryman tolkningsinriktad, vilket innebär 

att fokus ligger på att skapa sig en förståelse för en social verklighet utifrån hur en specifik grupp 

deltagare tolkar denna verklighet. Vi anser därför att vi som forskare endast kan presentera och 

diskutera våra resultat i förhållande till det sociala sammanhang som vi studerat. Detta menar vi 

är förenligt med socialkonstruktionismen då Burr (1995), som vi tidigare nämnt, belyser att ingen 

kunskap är en sann bild av verkligheten. Det sista kriteriet som utmärker en kvalitativ 

forskningsmetod är att man intar en ontologisk ståndpunkt (Bryman 2011). Detta innebär att de 

sociala egenskaper som blir synliga i resultatet inte kan tillskrivas deltagarnas personlighet utan 

är ett resultat av situationen, alltså att de konstrueras i samspelet som pågår. 

4.1.1. Fokusgrupper 

Som datainsamlingsmetod kommer vi att använda oss av fokusgrupper, vilka enligt Johansson & 

Karlsson (2013)  är en specifik form av gruppintervjuer.  I en fokusgrupp är det interaktionen 

och samtalet mellan deltagarna som är av vikt, till skillnad från i andra gruppintervjuer där 

intervjuarens interaktion med deltagarna är desto mer central (Dahlin-Ivanoff, 2002). 

Användandet av fokusgrupper som datainsamlingsmetod anser vi vara förenlig med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och vår problemformulering. Detta då vi kan få fram den 

samlade gruppens konstruerade sanning om sin verksamhet. Vi menar också att vi får möjlighet 

att se variationer i pedagogernas samtal, till skillnad från om vi skulle genomföra enskilda 

intervjuer, där det skulle kunna bli den enskilde pedagogens tolkning av sin verksamhet som 

lyfts.  

I vår studie har vi valt att vi som forskare agerar gruppledare. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011 s.77) 

belyser Litosseliti att en gruppledares uppgift blir att dels introducera diskussionsfrågorna, men 

även att fördela ordet mellan deltagarna och ta vara på de variationer som lyfts. Gruppledarens 

uppgift är även att tona ner sin egen medverkan då målet inte är att intervjua gruppen, utan att 

främja ett samtal mellan deltagarna. För att detta samtal ska kunna möjliggöras bestämmer 

forskaren teman på förhand, vilka diskussionerna ska kretsa kring och vilka alla deltagare på 

något sätt har anknytning till (Johansson & Karlsson, 2013). Då det framgår enligt förskolans 

styrdokument att en del av förskolans uppdrag är att verka för att barnen ska ha rätt till inflytande 

(Skolverket, 2010) menar vi att pedagogerna har en anknytning till de frågor vi ställer.  
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Vi ser likheter mellan fokusgruppsamtal och det som inom diskurspsykologin nämns som 

halvstrukturerad intervju. I en sådan lämnar forskaren stort utrymme för deltagarnas interaktion, 

men har även själv möjlighet att leda samtalet in på olika teman (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Vi delar därför in våra diskussionsfrågor och följdfrågor (se bilaga 2) utifrån tre teman, 

vilka är konstruerade med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa teman är: 

Kommunikation som resurs för barns inflytande i ateljén, Pedagogen själv och arbetslaget som 

resurs för barns inflytande i ateljén och Ateljéns syfte och dess utformning som resurs för barns 

inflytande, i detta rum.  

Frågorna introducerar vi forskare under varje fokusgruppssamtal. Vi har skrivit ut varje 

diskussionsfråga på enskilda papper som gruppledaren lämnar till pedagogerna en och en under 

samtalets gång. Följdfrågorna ställer gruppledaren enbart om dessa inte berörs av pedagogerna 

själva och delas inte ut. Det är enligt Dahlin- Ivanoff (2002) viktigt att frågorna är tydligt 

formulerade och stimulerar till en fördjupad diskussion mellan gruppdeltagarna. För att försäkra 

oss om att frågorna är relevanta i förhållande till vårt syfte och är tydligt formulerade, ber vi en 

verksam pedagog, utomstående från de förskolor där vi genomför studien, att läsa igenom våra 

diskussionsfrågor innan vi genomför fokusgruppssamtalen. Detta för att öka möjligheten att 

frågorna ska kunna förstås av deltagarna utan vårt förtydligande, eftersom vi som forskare vill 

lämna så mycket utrymme som möjligt för deltagarnas diskussioner.  

Enligt Bryman (2011) varierar det hur många fokusgrupper forskaren bör organisera, samt hur 

många deltagare varje fokusgrupp bör inneha. Sannolikt räcker det inte med att endast organisera 

en fokusgrupp, men det får heller inte skapas för många då detta enligt Bryman kan innebära ett 

slöseri med tid. Tiden och andra resurser måste ställas i relation till hur många grupper vi som 

forskare väljer att organisera (Bryman, 2011). Eftersom studien är tidsbegränsad har vi valt att 

begränsa antalet fokusgrupper till tre stycken, för att kunna fördjupa oss i datamaterialet inom 

tidsramen av examenskursen.  

 

4.2. Urval 
Vår studie genomförs på tre olika förskolor i Halmstad kommun. Namnen på förskolorna är 

fingerade. Förskolan Hallonet består av fyra avdelningar som delar in barnen i åldrarna 1-3år och 

3-5år. Här deltar fyra pedagoger från olika avdelningar. På Snigeln finns tre avdelningar varav 

en är 1-5-årsavdelning, en 1-3-årsavdelning samt en 3-5årsavdelning. Här deltar tre pedagoger 

från olika avdelningar. Kojans förskola har sju avdelningar varav två arbetar med den äldre 

åldersgruppen, från dessa två deltar tre pedagoger i fokusgruppsamtalet. Då vi är måna om att få 

med oss verksamma pedagoger i våra fokusgrupper, kräver det att vi väljer pedagoger från olika 

avdelningar, då vi inte kan räkna med att de har möjlighet att sätta in vikarier. Eftersom våra 

forskningsfrågor knyter an till pedagogerna vi besöker ute i verksamheterna och deras samtal, 

menar vi att vi gör ett målstyrt urval. Detta urval handlar enligt Bryman (2011) i huvudsak om 

att välja ut enheter som knyter an till de forskningsfrågor som forskaren vill undersöka. Vi gör 

även ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren väljer ut personer 
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till studien som finns tillgängliga.  De personer som finns tillgängliga för oss är pedagoger som 

arbetar i den kommun där vår högskoleutbildning är lagd. 

 

4.3. Dokumentationsverktyg  

4.3.1. Ljudinspelning och transkribering 

Under fokusgrupperna spelar vi in samtalen med hjälp av inspelningsfunktioner i våra 

mobiltelefoner respektive surfplattor. Dessa inspelningar uppgår till sammanlagt 100 minuter. 

Ljudinspelning bidrar enligt Bjørndal (2005) till att vi kan ta tillvara på händelsen och återvända 

till den genom att spola tillbaka och lyssna en gång till. Detta kräver mycket tid, samtidigt som 

transkriberingen av materialet också är tidskrävande enligt författaren. Dock anser vi att detta 

arbete måste få ta den tiden, då transkriberingen och genomgångarna av materialet enligt 

Bjørndal (2005) gör det möjligt för forskare att få tillgång till rika detaljer som de annars kanske 

gått miste om. Att transkribera och gå igenom materialet bör enligt Ahrne & Svensson (2011) 

också ses som ett krav när forskaren genomföra fokusgrupper. Efter varje utförd intervju 

transkriberar vi den intervju vi själva agerar gruppledare för.  

Att transkribera en ljudinspelning till skrift gör att kommunikationen kan framträda på ytterligare 

ett sätt. Detta då forskaren under transkriberingen kan lägga till notiser om vem som säger vad 

och hur någonting sägs (Bjørndal, 2005). Vi beskriver därför om pedagogerna betonar vissa ord, 

om längre pauser uppkommer där tystnad uppstår, eller om någon gör en betydande ändring av 

tonläge. När pedagogerna citerar någon annan markerar vi även detta med “citat”. I vår 

transkription väljer vi även att lägga till vid vilka olika tidpunkter något formuleras. Detta för att 

vi under analysprocessen ska kunna hitta tillbaka till specifika tidpunkter där eventuellt nya 

teman och variationer berörs.  

 

4.4. Analysverktyg 
I vårt analysarbete har vi använt oss av nedan beskrivna analysverktyg. Utifrån dessa har vi sedan 

skapat en mall (se bilaga 3) som vi använder som stöd och underlag. 

4.4.1. Retorisk organisering och variation 

För att kunna får fram olika diskurser (tolkningsrepetoarer) i vårt material gör vi en retorisk 

organisering. Detta innebär enligt Winther Jørgensen & Phillip (2000), att kategorisera hur 

människor i sina berättelser konstruerar olika diskurser och hur de tolkas orientera sig mot dessa 

i sin praktik. Detta för att få fatt på variationerna i deltagarnas berättelser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Variationer kan enligt Potter & Wetherell (1987) bestå av både skillnader mellan 

deltagarnas berättelser och gemensamma drag.   

4.4.2. Samtalsanalys och kodning 

Vi använder oss av samtalsanalys för att analysera de kategorier som synliggörs i den retoriska 

organiseringen. I en samtalsanalys analyserar forskaren endast hur deltagarna själva ger uttryck 

för den verklighet de är med och skapar, utan att forskaren drar slutsatser utifrån sin egen 
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förförståelse av denna värld (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  Som första steg i vår 

samtalsanalys kodar vi vårt material. Detta kan enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

innebära att forskaren i transkriptionen identifierar om studiens teman berörts och om nya teman 

utanför studiens teoretiska ram diskuterats. Vi skriver därför ut våra transkriptioner, för att sedan 

markera olika teman med olika färger, för att lättare se variationer i det som sägs. För att få fram 

fler variationer söker vi även efter krispunkter. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver 

krispunkter som en hjälp i ett omfattande datamaterial. Krispunkter kan innebära att deltagarna 

talar över varandra, att samtalet upprepar sig, eller att tystnad uppstår. 

4.4.3. Hypoteser, funktion och effekt 

Vi har valt att använda analysverktygen funktion och effekt från diskurspsykologin (Potter, 

1996). Potter & Wetherell (1987) skriver att man i en analys söker efter variationer i resultatet. 

När dessa framträder kan man fördjupa analysen genom att utforma hypoteser kring funktionen 

av det människor berättar samt vilken effekt dessa uttalanden kan få. Möllenborg & Holmberg 

(2014) skriver också att dessa verktyg kan användas för att skapa hypoteser och att få syn på 

vilka strategier som motiverar det talaren säger. I vår studie inspireras vi av dessa som ett sätt att 

utröna vad pedagogerna tolkas vilja få fram genom sina uttalanden, samt vilken effekt dessa 

uttalanden kan få i verksamheten. Nedan följer ett exempel på en sådan analys. 

Utdrag ur transkriptionen: 

Malin: och då att man märker ju att om dom … om det är barn som springer runt 

länge så får man ju liksom ta...ta dom och liksom…”kom kom vi kan gå in HÄR 

(positiv ton - betoning på HÄR) och se om det finns någonting roligt vi kan göra 

tillsammans ...för då...då är det att dom ...dom kommer inte på någonting att göra… 
 

En funktion av uttalandet tolkar vi kan vara att pedagogen vill framställa styrningen av barnen 

som något positivt, genom att säga att det blir oroligt om de leder in barnen på andra aktiviteter. 

En effekt av att styrning uttrycks som något positivt och att den sker på ett positivt sätt kan bli att 

pedagogerna oftare styr barngruppen och att barnen då ges mindre inflytande.  

Genom att ställa hypoteser kring möjliga regler och normer som bildar grund till den sanning 

pedagogerna konstruerar i samtalet, tolkar vi oss kunna göra en djupare analys. Vi är medvetna 

om att våra hypoteser uppställs utifrån de sammanhang materialet är insamlat i.  Detta menar 

Potter & Wetherell (1987) är något man måste ställa sig kritisk till, då dessa hypoteser inte kan 

ses som allmänna. 

4.4.4 Genomförande 

Utifrån de teman vi utgår från när vi gör frågorna markerar vi i transkriptionen med olika färger 

när vi tolkar att pedagogerna talar om ateljéns syfte och utformning, verbal och icke-verbal 

kommunikation i ateljén, pedagogens eget agerande samt övriga återkommande samtalsämnen. 

Sedan tittar vi på vad pedagogerna säger i de respektive kategorierna och kommer till sist fram 

till fyra slutgiltiga teman som vi menar representerar det pedagogerna talar om. Dessa fyra teman 

står som rubriker i vårt resultat. I varje tema väljer vi ut de utdrag ur transkriptionerna som vi 

anser är representativa för temat. Dessa delar vi sedan upp mellan oss och utför analysen utifrån 
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den mall vi tidigare nämnt. Efter varje genomförd analys läser vi dessa tillsammans och 

kompletterar eller godkänner analysen. Sammanfattningen under varje tema skriver vi 

gemensamt. 

 

4.5. Studiens trovärdighet 
Som vi tidigare nämnt beskriver Bryman (2011) att den kvalitativa forskningen är 

tolkningsinriktad. Vidare skriver Bryman (2011) att det är viktigt med transparens och tydlighet 

i dagens forskning, vilket innebär att forskaren i sin rapport tydligt skriver ut sin process och hur 

de kommit fram till sitt resultat.  Med hänsyn till ovanstående anser vi därför att det är viktigt att 

vi i så stor mån som möjligt uppfyller kraven om transparens och tydlighet. Vi anser oss uppfylla 

dessa då vi bland annat motiverar de val som vi gör i förhållande till det perspektiv och syfte vår 

studie utgår ifrån. Då vi som forskare endast kan presentera och diskutera våra resultat i 

förhållande till det sociala sammanhang som vi studerat, förväntas därmed inte vår forskning att 

bli generaliserbar. Systematik och noggrannhet är kriterier som avgör en studies trovärdighet 

(Dahlin-Ivanoff, 2002). Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) kan trovärdigheten påverkas 

av om forskaren avviker från diskussionsunderlaget och dess frågor. Vi tolkar därför att det är 

viktigt att gå igenom våra diskussionsfrågor innan fokusgrupperna genomförs, vilket vi som 

tidigare nämnt gör med hjälp av en utomstående pedagog.  

 

4.6. Etiska ställningstaganden 
Under vår studie dokumenterar vi känsligt material, såsom röster och namn.  Därför anser vi att 

det är viktigt att vi utgår från vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Johansson & Karlsson, 2013). 

Detta innebär för vår del att vi inför våra samtal i fokusgrupperna kontaktar förskolecheferna för 

att få godkännande om att genomföra fokusgruppssamtal med de olika verksamheternas 

pedagoger. Vi skickar även ut ett brev (se bilaga 1) till de berörda pedagogerna där vi förklarar 

lite närmare hur fokusgruppssamtalet genomförs, vilken roll vi som forskare har under tillfället, 

samt att pedagogernas deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan. För att 

någon utomstående inte ska kunna identifiera vilka som deltagit i vår studie, beskriver vi även i 

brevet att förskolans och deltagarnas namn kommer att fingeras. Detta gör vi i transkriberingen. 

Ljudinspelning beskriver Bjørndal (2005) vara ett bra verktyg som underlag för analys, men vi 

menar att ljudfilerna i orätta händer kan användas emot verksamheten. Loggarna, transkribering 

och analys av ljudinspelningarna, samt ljudfilerna i sig, hanteras därmed ytterst varsamt både 

inom och utanför förskolans verksamhet. Vi är även vaksamma på att vi förhindrar spridning av 

datamaterialet genom lagringsutrymmen som är kopplade via internet så som ICloud.  

Som problematisering till valet av ljudinspelning under fokusgrupperna lyfter även Bjørndal 

(2005) att vi aldrig kan se vår inspelning som en exakt kopia av verkligheten. Representationen 

vi gör av samtalet utgör endast ett begränsat och färgat urval av situationen. Detta stämmer väl 

överens med de metodval vi gjort i form av kvalitativa metoder, då Bryman (2011) beskriver att 

det inte går att generalisera resultatet utanför den situation där datainsamlingen ägde rum. Det 
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stämmer också med vårt val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt då den innebär att det inte finns 

någon absolut sanning och inte heller något som är mer rätt eller fel (Burr 1995). 

I våra fokusgruppssamtal har vi valt att inte videofilma, vilket annars är ett vanligt förekommande 

datainsamlingsverktyg inom fokusgrupper (Johansson & Karlsson, 2013). Att videofilma 

samtalet kan innebära att det blir svårare för forskarna att få deltagare till studien, och kan även 

hämma deltagarnas interaktion under själva samtalet (Dahlin-Ivanoff, 2002). Därför nöjer vi oss 

med att enbart spela in deltagarnas röster i samtalen.  

Vi avstår från att enbart välja ut pedagoger från ett och samma arbetslag då vi vill möjliggöra för 

olika variationer (diskurser) för barns initiativ till inflytande att lyftas i samtalet. Ett arbetslag 

som arbetat ihop under en längre tid kan utifrån våra erfarenheter inneha olika roller. Detta gör 

att det finns risk att vissa personer tar mer talutrymme medan andra står tillbaka, vilket är ett 

dilemma som gruppledaren kan förhindra genom att fördela talutrymmet (Dahlin-Ivanoff 2002). 

Samtidigt vill vi inte att deltagarna ska mötas för första gången. Därför väljer vi att ha med 

pedagoger från förskoleavdelningar från samma förskola, i hopp om att de innehar gemensamma 

erfarenheter och därmed ska få möjlighet att känna trygghet i samtalet med varandra. Enligt 

Dahlin-Ivanoff (2002) kan sammanförandet av flera personer där erfarenheter delas mellan 

deltagarna bidra till ökad delaktighet i samtalet.  

 

5. Resultat och analys 
Vårt resultat är uppdelat i fyra teman, Ateljéns syfte och utformning, Pedagog - hinder eller 

möjlighet, Kommunikation och Behov av extra resurser. Under varje tema presenterar en rad 

olika utdrag ur transkriptionerna som sedan analyseras. Vi analyserar varje fokusgruppsamtal var 

för sig och i slutet av temat presenteras vår sammanfattande och avslutande analys av hela temat. 

 

5.1. Ateljéns syfte och utformning  
Under fokusgruppsamtalen ställde vi frågor till pedagogerna om vad syftet med ateljén är i deras 

verksamhet. Under diskussionerna talade pedagogerna också om hur ateljén är utformad idag i 

verksamheten och hur de skulle önska att den såg ut. Nedan följer ett utdrag ur transkriptionen 

av samtalet med pedagogerna på Hallonets förskola, där de bland annat talar om tillgänglighet 

och struktur i ateljén. 

Utdrag ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Annika: och då tycker jag också att ateljén alltid ska va öppen så att man verkligen 

FÅR (betoning på får) den hära ja...när lu...när andan faller på 
Karin: mm... 
Marie: mm... 
Annika: eller när när dom har lust liksom… 
Flera: mmm… 
Annika: att att eh gå in och jobba 
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Flera: mmm 
Annika: så att det inte bara är på våra… på vår inbjudan liksom 
…(kort paus)... 
Karin: hur det ska se ut  
Marie: ska det va väldigt strukturerat det här? 
Karin: nej det behöver inte vara strukturerat, men att eh..sakerna ska synas, det ska 

va vad barnen vill ha, det ska vara i nivå där de kan ta, MEN (betonar) samtidigt när 

man är klar med sin uppgift som barn, så vill vi att sakerna ska hamna där det...är det 

ett ställ med saxar så ska saxarna dit.  
Marie: mm 
Karin: dom ska inte ligga i lådan med...med färger 

 

Pedagogerna i utdraget ovan diskuterar huruvida ateljéns utformning ska vara tillgänglig eller 

inte, genom att de diskuterar kring barnens förmåga att kunna ta material.  De ställer frågor till 

varandra i samtalet som visar på att ämnet kanske inte diskuterats mellan avdelningarna vid 

tidigare tillfällen. Bland annat då de frågar hur de andra pedagogerna menar att en ateljé ska eller 

bör se ut och erbjuda utifrån de andra deltagarnas uttalanden. De tolkas genom att de ställer dessa 

frågor till varandra, vara nyfikna på varandras tankar kring ateljéns syfte och utformning, och 

vad detta kan innebära i förhållande till hur mycket inflytande barnen i deras verksamhet faktiskt 

ges i detta rum. En effekt av pedagogernas nyfikenhet gentemot varandras berättelser skulle 

kunna bli att de inspireras utifrån varandras sätt att tänka, vilket kan leda till att väcka idéer på 

varje avdelning om hur de vill utforma sin ateljé. 

Ateljén nämns som något som enligt en pedagog alltid bör stå öppen så att barnen själva, såsom 

vi tolkar det, kan ta initiativet att gå in där när andan och lusten faller på. Funktionen med detta 

uttalande skulle kunna vara att pedagogen vill framhäva att så länge ateljén är öppen för barnen 

att träda in i så skulle detta kunna bidra till att lusten hos barnen får möjlighet att växa fram.  

Pedagogerna frågar även varandra om ateljén nödvändigtvis behöver vara strukturerad. Detta 

besvaras med att så inte behöver vara fallet. Huruvida ateljén bedöms vara tillgänglig eller inte, 

tolkas enligt oss snarare diskuteras utifrån kriterier om materialet är synligt, utefter barnens 

önskemål och om barnen själva kan nå materialet. Samtidigt som dessa kriterier uttalas, belyser 

även pedagogen att sakerna efter att ha använts, ska hamna på sin plats, exempelvis genom att 

saxar ska hamna i stället med saxar. Funktionen med pedagogens berättelse kan vara, att ateljén 

ska vara tillgänglig för barnen själva att utforska och barnen ska kunna ta egna initiativ i miljön, 

men att viss struktur ändå bör finnas. Vi tolkar att denna bestäms av pedagogerna, då de nämner 

att det är “vi” som vill att saxarna ska hamna på rätt plats. Effekten av dessa uttalanden skulle 

kunna å ena sidan bli att pedagogerna blir de som bestämmer över och konstruerar ateljéns 

utformning och regler och att barnen som följd inte ges möjligheter till inflytande. Å andra sidan 

kan effekten bli att barnen tar egna initiativ inom de ramar och regler som skapats. Detta menar 

vi beror på om dessa regler och ramar är utformade med och förankrade hos barnen.   

Ovan urskiljer vi mönster vilka vi tolkar handlar om barnens initiativtagande och dessa i 

förhållande till den struktur som pedagogerna i denna verksamhet ibland önskar ska finnas i 

ateljén. Senare under samtalet tolkas dessa mönster diskuteras av pedagogerna själva. Detta då 

de börjar samtala om barnets “eget initiativ” och “initiativ inom rimliga gränser”.  
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Utdrag 1 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Karin: Så att suget finns ju där. Enormt sug och ehh jag tror att man kan skapa en 

ehh en självständighet hos barnen och att dom själva kan gå..på eget initiativ inom 

rimliga gränser...på ehh..med hjälp av oss..ehh..få..ehh..mer del… 
Annika: mmm 
Karin: ...få vara i ateljén mycket mycket mer… 
Tina: mycket mycket mer. 

 

Utdrag 2 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Annika:...alltså så...så kan det ju va. Men jag tänkte på det här med, med...om dom 

inte är så angelägna att gå in där SJÄLV (betoning), så tycker jag att det är viktigt 

att, att ateljéarbetet finns på många andra ställen… 
Karin: mmm 
Annika: till exempel att man faktiskt flyttar ut, ut...att när man är ute och leker, bara 

leker, varför kan man inte lite oftare låta det stå ett par staffli med..eller liksom att 

det finns den här...skapande, skapande fria skapandet ute… 
 

Enligt en av pedagogerna finns det ett enormt sug hos barnen i deras verksamhet och hon 

uttrycker att barnen vill tillbringa mer tid i ateljén än vad de i nuläget ges tillfälle till. Det 

pedagogen diskuterar med sina kollegor tolkas framstå som något av stor betydelse för 

pedagogen själv, då hon uttrycker att barnen bör få vistas i ateljén “mycket mycket mer”. Detta 

håller en annan pedagog också med om då hon upprepar samma mening. En funktion med det 

som sägs skulle kunna vara att pedagogen vill framhäva att tillgängligheten till miljön är 

begränsad. Detta skulle kunna få effekten att barnen inte ges lika stora möjligheter till inflytande 

i verksamheten. 

En annan pedagog säger att barnen kanske “inte är så angelägna att gå in” i ateljén själva. 

Barnens angelägenhet tolkar vi vara detsamma som barnens lust och att pedagogen här ger 

uttryck för att denna lust inte alltid finns hos barnen. Då tolkas det vara viktigt att ateljéarbetet 

erbjuds och finns på många andra ställen exempelvis utomhus, än där det vanligtvis sker. 

Funktionen med uttalandet kan vara att pedagogen vill framstå som flexibel då det inte finns 

något krav på att barnen ska känna lust att ta initiativ i rummet i sig. Vi tolkar att pedagogerna 

här gör ett antagande att skapande kan ske på flera platser och inte bör vara bundet till ett fysiskt 

utrymme. 

Pedagogerna talar också om det fria skapandet som något som kan möjliggöras utomhus då en 

av pedagogerna säger “fria skapandet ute”. Funktionen kan vara att pedagogen vill 

uppmärksamma att det finns en skillnad på det fria skapandet utomhus och inomhus. Effekten 

kan då bli att pedagogen blir öppen för var barnens skapande kan ske, och därför också ge barnen 

fler möjligheter att ha inflytande över sin skapandeprocess. 

Utdrag ur transkriptionen från Snigelns förskola: 
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Malin: ateljéns syfte…..att...eh...inspirera till kreativitet… 
Marita: Jaa...mmm 
Sandra: Ja, precis… 
Malin: Ja men att barnen ska få vara kreativa där inne...åh att det ska finnas...eeh… 

olika material att använda sig av och ha tillgång till. 
Sandra: mmm, att det ska finnas så att de själva kan ta precis tillgång till det. 
Malin: mmm 
Marita: mmm 
Sandra: Ja för att det om man nu ser… 
Marita: Lättillgänglighet… 
Sandra: Ja lättillgängligt precis... 
Malin: ahh...umm.. 
Sandra: Som man ser har vi ju barn som inte har vatt... ehh... så delaktiga 

i..i..ehh...ateljén egentligen. Det har nästan varit tomt där inne men nu är dom barnen 

väldigt aktiva där inne. Åh det tror jag är lite granna att det finns tillgängligt allting 

och att de kan gå och ta när de känner att..ehh..att dom...ehh..dom är sugna på att 

måla eller… 
Flera: mmm 
Sandra:...ahh...vad det nu är för nått de vill göra. Rita, papper, allting finns framme.  

 

En av pedagogerna berättar att hon observerat att barnen blir mer aktiva i ateljén när de själva 

har tillgång till material och kan på eget initiativ skapa när “dom är sugna på att måla eller…”. 

De andra pedagogerna tolkas hålla med då de säger “mmm”. Ett antagande kring att barn främst 

vill måla i ateljén blir synligt i diskussionen då de säger att “dom är sugna på att måla eller…”. 

Även när de tar upp vilket material som är tillgängligt talar de om att måla, ”rita, papper, allting 

finns framme”. Funktionen med uttalandet kan vara att vilja framhäva rita och papper som 

representanter för det material som är tillgängligt. Däremot när de talar om vad de själva tycker 

är syftet med ateljén säger de att “barnen ska få vara kreativa där inne”. Pedagogernas berättelser 

tyder på att det finns en diskurs att kreativitet och ateljén är begrepp som hör ihop. Funktionen 

kan då vara att visa sig medveten om att de bör koppla samman kreativitet och ateljén. Då de 

ganska snart kommer in på att tala om tillgänglighet kan det innebära att kreativitet inte är ett 

begrepp vars innebörd står klar för dem. Å ena sida nämner de att ateljéns syfte är att “inspirera 

till kreativitet” och att ha “tillgång till” olika material. Detta kan vara ett antagande att tillgången 

till material inspirerar till kreativitet. En effekt av detta kan då bli att pedagogerna i verksamheten 

ger barnen tillgång till mer material. Å andra sidan kan ett annat antagande bli att barnens 

kreativitet handlar om att barnen ska få måla eller rita. En effekt av detta antagande kan då bli att 

barnen inte erbjuds andra material för skapande. Vi ställer oss då frågande till om alla barn i 

verksamheten inspireras till kreativitet med de material som finns tillgängligt.  

Utdrag ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Karin: Ordet är fritt...asså syftet måste ju vara att barnen utvecklar sin... sitt språk 

inom det estetiska, att kunna måla, att kunna pröva olika material och sånt. 
Marie: Ja att dom får... 
Tina: våga… 
Marie: ...möjligheten….möjligheten… 
Karin...ja möjligheten..att prova  
Marie: ja. 



Examensarbete 15hp. Förskollärarutbildningen HT12, Högskolan Halmstad. 

Maria Olsson & Anna Broe 

 

20 

 

Karin: ...och tycker att det är kul… 
Flera: jah 
…. 
Annika: och få vara kreativa för ofta tycker jag att ateljén är det som vi verkligen 

kan erbjuda som man inte erbjuder hemma.  
Karin: mm 
Marie: ja precis 

 

Även här talar pedagogerna om att ateljéns syfte består i att barnen ska kunna måla. De lägger 

också till att barnen ska tycka “att det är kul”. Ett antagande pedagogerna gör kan då vara att 

möjligheten att prova på olika material och att kunna måla är något som barnen tycker är kul. 

Funktionen av ett sådan uttalande kan vara att framhäva glädje som en viktig komponent i barns 

målande. Effekten av antagandet att barn behöver känna glädje för att utnyttja ateljén kan å ena 

sidan bli att pedagogerna låter barn som inte känner denna glädje avstå från aktiviteter i ateljén. 

Å andra sidan kan det få effekten att pedagogerna försöker utgå från barnens intresse, det de 

finner glädje i, när de planerar aktiviteter i ateljén och bestämmer vilket material som ska 

erbjudas där. Däremot om antagandet blir att alla barn tycker att det är kul att måla i ateljén kan 

effekten bli att barn som inte tycker det är kul inte ges möjligheter till att skapa.    

En av pedagogerna talar också om att barnen i ateljén ska “få vara kreativa för ofta tycker jag att 

ateljén är det som vi verkligen kan erbjuda som man inte erbjuder hemma”, vilket de andra 

pedagogerna håller med i när de säger “mm” och “ja precis”. Det kan här finnas en diskurs om 

att barnen inte ges lika stora möjligheter till kreativt skapande hemma som på förskolan. En 

funktion kan vara att visa på hur förskolan verkar som ett komplement till hemmet. Ändå talar 

pedagogerna om att måla och specificerar inte vilka olika material det är som de menar att barnen 

ska få prova på. Effekten av ett antagande att förskolans ateljé ska erbjuda material som inte finns 

i hemmet, kan bli att pedagogerna intresserar sig för vilka material som barnen själva har hemma. 

Vidare kan detta innebära att pedagogerna strävar efter att göra barnen delaktiga i beslut om 

vilket material som ska beställas in till förskolan och på så sätt kan barnen ges mer inflytande i 

ateljén.      

 

Utdrag 1 ur transkriptionen från Kojans förskola: 

Katrin: Kommer man in och ba skulle direkt, asså man kan ju se att det är nån form 

av ateljé, men samtidig skulle man kanske velat haft det, ja men eller att man få f eh, 

ah jag vet inte, jag skulle f, eller jag tänker mycket på man vill få fram den där 

skaparlusten och det får man ju inte riktigt  
Elin: mm 
Katrin: tycker inte jag, som det ser ut just nu  
Elin: för det är ett pysselrum, upplever jag  
Fanny: mm 
Katrin: ja, men mer eh 
Elin: det är ett rum som bara inbjuder till att sitta vid bordet och pyssla  
Fanny: mm 
Katrin: ja men sitta och måla lite på dom här, asså ta 
Elin: ja men det är typ så 
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Katrin: ta typ papper och en penna  
Fanny: ja men det e ju, men ah  
Elin: sitta ner på aktiviteter  
Katrin: men om man vill komma in och få en ATELJÉKÄNSLA (betoning) asså 

man får ju inte fram riktigt det här 
 

Utdrag 2 ur transkriptionen från Kojans förskola: 

Elin: och ateljén för mig handlar ju inte bara om måla, det handlar ju även om vatten 

och, det finns ju så mycket annat material  
Katrin: mm 
Elin: och sågar och spikar, asså det är liksom annat 
Fanny: allt 
Flera: mm 

 

I utdraget ovan talar pedagogerna om vilka olika material det bör finnas i en ateljé samt vilka 

olika former av skapande som bör ske där. När de säger att “a men sitta och måla lite på dom 

här” och “ta typ papper och en penna”, tolkar vi att det finns ett antagande att måla inte är 

acceptabelt som enda representation av det skapande som bör ske i ateljén. Inte heller är papper 

och penna de enda material som ska erbjudas. Då de talar om vad rummet “inbjuder till” menar 

vi att en effekt skulle kunna bli att villkor sätts för barnens initiativ i ateljén och att dessa villkor 

styr barnen till vissa former av skapande.  

5.1.1. Sammanfattning 

Vi ser i en variation i hur fokusgrupperna beskriver syftet med ateljén. Två av förskolorna 

fokuserar mer på att syftet är att någon form av skapande ska ske där medan den tredje lägger till 

att just ateljén är en resurs som inte finns i hemmet. Syftet med ateljén tolkas också vara att 

barnen ska få tillgång till olika material men det som beskrivs finnas i rummet sägs vid flera 

tillfällen vara material som används för att måla med. Däremot talar fokusgruppen från Kojans 

förskola om att det i en ateljé bör finnas andra material så som spikar, sågar och vatten. När 

Kojans fokusgrupp talar om ateljéns utformning talar de också om skaparlusten hos barnen. 

Gemensamt för två av grupperna är att de nämner att lust och skapande hör samman. 

Utifrån utformningen talar pedagogerna i fokusgruppen från Hallonets förskola om strukturen 

som de vill ska finnas där. Vi menar att detta visar att det finns olika villkor för barnens 

inflytande. Om de följer vissa ramar och strukturer ges de inflytande, och dessa bestäms av 

pedagogerna. Även i Kojans fokusgrupp tolkar vi att pedagogerna talar om villkor för barns 

inflytande när de diskuterar vad rummet inbjuder till. Vi menar att om dessa villkor är utformade 

med och förankrade hos barnen ges barnen möjligheter att ta egna initiativ till skapande. 

Gemensamt för alla fokusgrupperna är att de talar om tillgängligheten i ateljén, både 

tillgängligheten av material och rummets tillgänglighet. Hallonets fokusgrupp tar upp att barnen 

bör få vistas i ateljén mycket mer. Här ser vi än en gång att villkor sätts för barns inflytande i 

ateljén då barnen inte alltid har tillåtelse att vistas där inne. Tillgängligheten av material tas upp 

i Snigelns fokusgrupp där de talar om att barnen blir mer aktiva i ateljén när de själva har tillgång 

till material. Hallonets fokusgrupp tar upp att materialet är tillgängligt när det är synligt och när 
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det befinner sig på barnens nivå så att barnen själva kan ta material. Även Snigelns fokusgrupp 

tar upp att barnen själva ska kunna gå och ta för att det ska vara lättillgängligt. 

 

5.2. Pedagog- hinder eller möjlighet 
Nedan följer utdrag ur transkriberingen från fokusgruppsamtalet med pedagoger från Kojans 

förskola. Vi har tolkat att alla tre handlar om huruvida barn ges inflytande i skapandeprocessen i 

ateljén. Innan utdragen har gruppledaren ställt en fråga om vad pedagogerna anser är ateljéns 

syfte i deras verksamhet och vilka möjligheter för inflytande barnen ges i ateljén.    

Utdrag 1 ur transkriptionen från Kojans förskola: 

Katrin: Det är ju bara att man måste introducera på nått sätt… 
Elin: jaah 
Katrin: ...för det kun ju..kan ju inte bara ligga framme så som det va i vårt teknikrum 

till exempel.... 
Fanny: Ja som vi hade förra året… 
Katrin: ..ja då tar man ju fram lite successivt, man kanske måste visa vad man gör, 

det kan ju inte ligga framme från början…….men de eh ju... man måste ju veta vad 

man ska göra med sakerna. 
Elin: mmm 

 

Utdrag 2 ur transkriptionen från Kojans förskola: 

Elin: Barn, barn idag upplever jag är ju väldigt medvetna och liksom väldigt 

fokuserade på vad dom vill göra för nått.  
Fanny: mmm 
Katrin: Fast, det kan va också väldigt mycket att de inte vill göra själva. Man kan 

möta både ock, att dom...ja vissa är ju väldigt sådär dom har egna idéer och GÖR 

(betoning) de behöver inte så mycket instruktion, eller dom bara..dom bara kör ju på. 

 

Utdrag 3 ur transkriptionen från Kojans förskola: 

Elin: inflytande får dom väl på något sätt för jag menar dom är ju själv, just det här 

när dom ska skapa asså, dom bestämmer ju själv, asså tänk om nu, nu ska vi ta 

gråsugga till exempel vilket vi har arbetat med, asså dom är ju ändå delaktiga i sin 

egen process för att dom bestämmer ju själv utifrån hur dom ser, den här gråsuggan  
Fanny: mm 
Elin: asså då tänker jag då får dom ju eget inflytande i hur dom vill  
Fanny: mm 
Elin: skapa sin gråsugga. För det är ju inte JAG (betoning) som påverkar dom, utan 

det är ju deras egen uppfattning av hur den ser ut  
Fanny: den gör på sitt sätt och den andra på sitt sätt 
Elin: ja  
Fanny: det är ju ingen som är den lik  
Elin: ja, hur den uppfattades, jag upplever ju att dom har eget inflytande och 

delaktighet också för att man är ju inte där och påverkar. jag kan ju inte lägga egna 

värderingar i vad dom gör utan det är ju DERAS (betoning) … 
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I utdragen tolkar vi att det sker få krispunkter då pedagogerna, genom att använda läten som 

“mmm” och ordet “ja”, håller med varandra om det som sägs. Vid ett tillfälle ser vi dock en 

variation då en pedagog säger “Fast, det kan va också”. Vi tolkar att pedagogen här presenterar 

ett annat sätt att se på barnens initiativ till inflytande i skapandeprocessen, än det som tidigare 

sagts. 

När pedagogerna talar om barnens inflytande i skapandeprocessen ger de uttryck för att uppgifter 

och material måste introduceras av pedagogen och att en del barn senare i processen behöver 

instruktioner för att komma vidare. Pedagogerna beskriver hur det är upp till dem att möta både 

de barnen som tar egna initiativ, men även de som behöver mer instruktioner för att vidare kunna 

ta egna beslut. Regeln tolkas vara att barnen ska få vara delaktiga i sin skapandeprocess, men för 

att få möjlighet att kunna ta egna initiativ krävs det varierande grader av stöd från pedagogerna.  

Pedagogerna tolkar också göra ett antagande att barnen är delaktiga i sin egen process då dom 

själva får bestämma utseende på det de skapar. En av pedagogerna uttrycker att de själva inte 

påverkar barnen i deras skapandeprocess. Funktionen med detta kan vara att framstå som 

tillåtande. Då pedagogerna även talar om att introducera material och ge instruktioner menar vi 

att det tyder på att de sätter ramar och regler för barnens skapande. En effekt av detta kan bli att 

genom att pedagogerna inte uppmärksammar sin egen påverkan på barns skapande, kan barnen 

anses ges möjlighet till delaktighet och inflytande från pedagogerna, även om så inte är fallet. 

Pedagogerna talar också om barns olikheter bland annat då de säger “den gör på sitt sätt och den 

andra på sitt sätt”. Ett antagande tolkas vara att de utgår från att barn är olika och måste få lov 

att uttrycka sig på olika sätt och få olika grad av instruktioner beroende på individen. Funktionen 

med uttalandet kan vara att visa en medvetenhet kring att barn är olika samt att de är positiva till 

det antagandet. Effekten av antagandet om att barn är olika kan bli att barnen i deras verksamhet 

ges möjlighet till inflytande utifrån deras individuella förmåga.  

 

   På förskolan Hallonet talar pedagogerna i fokusgruppen om att knyta aktiviteter till barnen och 

lyfta deras intresse. Innan utdraget nedan har pedagogerna fått frågan om det är skillnad på hur 

mycket inflytande barnen ges i en planerad respektive en oplanerad aktivitet i ateljén.  

Utdrag 1 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Karin: asså man..till viss...man har alltid förankrat det hos barnen... det man vill 

göra, det man vill jobba med… 
Någon: Ja det…(pratar i mun på varandra) 
Karin:...(hörs inte)...knyter det till barnen, man har alltid pratat med dem innan. 
Flera: Ja 
Karin: ….man går ju inte bara in. I så fall är det ju spontant från en vuxen också “är 

det nån som vill måla? jag har tänkt att vi skulle blanda grundfärger”...men ehh, hos 

oss går vi alltid tillbaka...ehh ju alltid hos barnen. Vi ser vad det är för intresse dom 

vill göra, och sen så får dom...för vi har haft barn som inte har velat måla åh då har 

man ju försökt locka dom på nått sätt... ah... men… “sitt jämte och ta andra material 

om du vill ha det i stället”  
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Tina: Men då har man ju...det blir ju ändå lite skillnad på inflytandet, tycker nog 

jag… 
Annika: mmm 
Tina: ...när man har en planerad aktivitet för då har vi ju TÄNKT (betoning) 

nånting...ja...tillsammans… 
Flera: mmm 
Tina: åh alla anammar ju inte det, åh då är det ok… 
Flera: mm 
Tina: ...naturligtvis...men man försöker ju få in dom på det, på det spåret som vi har 

tänkt tillsammans..så att..eh.. 
 

Utdrag 2 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Karin: ne sen är eh, asså det här med att lyssna på barn  
Annika: mm 
Karin: det är ju faktiskt och lyfta deras intressen att “nu får du måla där” 
Annika: ja visst 
Karin: men det kan va andra intressen  
Annika: mm 
Karin: som inte jag har någon ANING (betoning) om, men jag är faktiskt skyldig att 

ta reda på det här 
Annika: mm 

 

Vi tolkar att pedagogerna konstruerar en sanning om att det är viktigt att utgå från barnens 

intresse i planerade aktiviteter i ateljén. Då de använder orden “man” och “ju” i många meningar 

menar vi att det blir en vedertagen sanning för dem, att “man som pedagog bör knyta an till 

barnens intresse”, och att det är skillnad på det inflytande som ges i en planerad respektive 

oplanerad aktivitet. Pedagogerna talar också om att de är skyldiga att ta reda på barnen intresse. 

Vi tolkar att de refererar till uppdraget som beskrivs i förskolans styrdokument. Funktionen med 

ett sådant uttalande kan vara att visa sig medveten kring sitt uppdrag och lyfta diskussionen till 

en högre pedagogisk nivå. En effekt av att pedagogerna kopplar sitt uppdrag till vilka 

skyldigheter de har kan bli att styrdokumentet blir levande i verksamheten.   

Vi har uppmärksammat att pedagogerna talar om att utgå från barnens intresse men vi finner 

ingen förklaring kring hur de gör detta. Å ena sidan kan vi tolka pedagogernas uttalande som att 

de planerar och tänker “tillsammans” med barnen inför aktiviteter i ateljén. Å andra sidan tolkas 

begreppet “tillsammans” få en annan innebörd om det endast innefattar pedagogerna. 

Pedagogerna kan här konstruera ett antagande att genom att ha “pratat med dem innan” får 

barnen inflytande även i planeringen. En effekt av ett sådant antagande kan bli att barnen inte 

blir delaktiga i utformningen av vilka material som ska användas och var skapandet ska ske, utan 

endast vad som ska skapas. 

Utdrag ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

Annika: liksom rör du upp det så, jag menar det handlar egentligen om  
Tina: att vi måste ah.. 
Annika: oss, vad skapar vi för möjligheter? 
Tina: mm...mm 
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Karin: ja, men jag tycker ibland så blir dom, dom sakerna för mycket 
Annika: ahhh 
Karin: för barnens inflytande 
Tina: (skrattar) 
Karin: och för mycket för ...även oss att vi ser hinder  
Annika: ah 
Karin: istället för att se möjligheter 
Tina: ja 
Karin: som i allt annat men 
Annika: mm 
Karin: och det skapar faktiskt,  
Tina: att det är begränsat 
Karin: att det är begränsat ja 
Annika: mm 
Karin: det är begränsat 

 

Alla pedagogerna i utdraget tolkas vara överens då de vid flera tillfällen säger “ja” och “mm”. 

Vid ett tillfälle fortsätter en pedagog den andres mening, vilket bekräftas av pedagogen som talat 

innan då hon säger “att det är begränsat ja”.  

Utifrån pedagogernas uttalanden tolkas de vara överens om att barnens inflytande både kan ses 

som något som möjliggörs men även något som vid tillfällen begränsas av pedagogerna själva. 

Detta då de uttrycker att de genom att se hinder skapar begränsningar för barns inflytande. Här 

tolkar vi att pedagogerna konstruerar en sanning som innebär att de i sin verksamhet möjliggör 

för barns inflytande genom att se möjligheter i stället för hinder som begränsar. Funktionen med 

ett sådant uttalande kan vara att lägga ansvaret för barns inflytande på sig själva. Effekten av den 

sanning de konstruerat kan bli att barnen ges fler möjligheter till inflytande och att deras initiativ 

ses som något positivt och inte som ett hinder i verksamheten. 

5.2.1 Sammanfattning 

I detta tema ser vi en variation kring hur pedagogerna i fokusgrupperna talar om hur de själva 

som pedagoger kan möjliggöra för barns inflytande. I Kojans fokusgrupp tar de upp vikten av att 

se alla barns olikheter och därför också ge olika grader av stöd för att barn ska kunna ta egna 

initiativ och vara delaktiga. Detta stöd kan vara att introducera uppgifter och material i förväg 

och att ge instruktioner under själva skapandet. Pedagogerna uppmärksammar också vikten av 

att inte påverka barnens skapandeprocess, något som vi menar är svårt att undvika då 

pedagogerna väljer och introducerar material.  

Hallonets fokusgrupp talar om att pedagogen har en skyldighet att utgå från barnens intresse. 

Eftersom pedagogerna inte berättar om på vilket sätt de utgår från barnens intresse, menar vi att 

det är svårt att avgöra om detta är ett sätt att se barnen som olika eller om det är barnens 

gemensamma intresse de talar om. Vi menar att det inte heller framgår om aktiviteter planeras 

tillsammans med barnen eller tillsammans i arbetslaget. Hallonets fokusgrupp talar också om att 

de själva kan skapa begränsningar för barns möjligheter till inflytande genom att se hinder i stället 

för möjligheter. 

 



Examensarbete 15hp. Förskollärarutbildningen HT12, Högskolan Halmstad. 

Maria Olsson & Anna Broe 

 

26 

 

 

5.3 Kommunikation - verbal och icke-verbal 
 

Utdrag 1 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

GL: Hur kommunicerar barnen med er? 
…(paus tystnad)... 
Karin: det kan va genom leken, det kan va genom att de berättar om sina intressen, 

eh ja 
Annika: mm 
Karin: genom att måla, teckna, teckna mycket, skriftspråket 
Marie: ja, och dom frågar ju mycket 
Karin: ja 
Marie: och när dom vill ha hjälp 
…(paus tystnad)... 
Annika: ja det är både när det verbala och 
Karin: teckenspråk 
Annika: annan kommunikation 
Marie: ja  
Karin: visa, peka, säga ett ord 
Annika: mm 
Karin: dra med en 
Tina: ta, ta i 
Karin: i handen och  
Marie: ja  
Karin: dra med en 
Annika: ja och ibland är det en blick, liksom 
Flera: mm ah 
Annika: faktiskt 
Marie: ja 
Annika: jag tycker jag har, nu har jag några små som är SÅ (betoning) duktiga på att 

kommunicera med ögonen 
Flera: mm 
Annika: asså och med små gester  
Karin: mm 
Annika: som är lättförståliga ändå 
Karin: mm 
Annika: alla är ju inte det 
Karin: ja visa med sina känslor 
Annika:  ah  
Karin: med hela kroppsspråket läser man ju på dom 

 

Utdrag 2 ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

 

GL: Hur kommunicerar ni med barnen? 
…(paus tystnad)... 
Annika: på samma sätt (skrattar) 
Marie: ja 
Karin: ah, språket, miner, kroppsspråk 
Annika: mm 
Karin: gester..eh 
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Annika: kä ehh vad heter det, kontakt 
Karin: ja och närhet, liksom hur nära man kommer och eh om man böjer sig ner och 

sätter sig på knä åh, liksom kommer i samma, ögonkontakt  
Annika: åh att man faktiskt eh, eh man kommunicerar ju genom att va medforskande 

eh, det här med att man faktiskt ANAMMAR (betoning) 
Marie: ja 
Annika: det dom säger och deras idéer 
Tina: mm 

 

I dessa två utdrag hämtade från Hallonet beskriver pedagogerna hur kommunikation kan ske 

genom olika uttryckssätt. Dessa tolkas innefatta både verbala och icke-verbala uttryck. Bland 

annat då pedagogerna samtalar om att barnen kommunicerar genom att de “berättar”, “drar med 

en”, “målar”, “pekar”, “frågar”, gör “gester” och kommunicerar via 

“blickar”.  Kommunikation framstår som något komplext i verksamheten. Denna tolkning gör vi 

utifrån hur pedagogerna i utdraget fyller i varandras meningar och lägger till nya uttryckssätt till 

det som redan nämnts. Detta kan vara en effekt av att pedagogerna arbetar på olika avdelningar 

och med olika åldrar. Att utdragen framhäver olika uttryckssätt behöver inte nödvändigtvis 

innebära att alla dessa är synliga eller aktuella på alla avdelningar. Dock tolkas flera 

gemensamma nämnare kring de olika uttryckssätten lyftas. Detta synliggörs i utdragen genom 

att pedagogerna besvarar varandras uttalanden med “mm“ och “ja”.  

När pedagogerna i utdragen får frågan om hur de själva kommunicerar med barngruppen nämner 

de att de uttrycker sig “på samma sätt”, vilket vi tolkar till de uttryckssätt som tidigare nämnts i 

förhållande till hur barnen kommunicerar till pedagogerna. Vi tolkar det som att pedagogerna här 

konstruerar ett antagande om att barn och vuxna kommunicerar på samma sätt. En variation som 

nämns i förhållande till kommunikationen mellan barnet och pedagogen, är att en pedagog 

beskriver att hon i samtal med barnen “böjer sig ner och sätter sig på knä”. Funktionen av detta 

uttalande kan vara att pedagogen vill visa på att en vilja att närma sig barnets perspektiv och 

framstå som en “medforskande” pedagog. Vilket skulle kunna få effekten att pedagogen 

möjliggör för barnets idéer att hörsammas då de befinner sig på samma nivå.  

 

I följande utdrag från Kojan har pedagogerna just fått frågan om hur barnen kommunicerar med 

dem. 

 

Utdrag ur transkriptionen från Kojans förskola: 

 

Elin: Dom kommer ju oftast och berättar ... 
Fanny: Ja det gör dom 
Elin:...att nu vill dom göra det här eller... 
Fanny: Det är samma... 
Elin:...”var finns det materialet?” 
Fanny:...liksom ...ah precis åh samma med flaggor 

 

Här tolkar vi att pedagogerna främst talar om barns verbala kommunikation då en pedagog säger 

att barnen “kommer ju oftast och berättar” och den andra pedagogen svarar “Ja det gör dom”. 

Funktionen med det sista uttalandet kan vara att bekräfta den andra pedagogen. Utifrån detta kan 
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vi tolka att det skapas ett antagande kring att barnen i verksamheten främst kommunicerar sina 

initiativ genom tal.   

 

Utdrag ur transkriptionen från Snigelns förskola: 

 

Sandra: men jag tyckte det va lite mysigt idag inne hos oss, att någon kom liksom 

“kom” jag skulle följa med, då va det att dom ville gå in i ...eh….ateljén ...och 

liksom då eh….att då satte man sig ner där och då visade han att då ville han vara 

där. Då tyckte jag det var eh…. 
Marita:: sånna…..guld 
Sandra: ja...asså 
Marita: guldklimp... 
Sandra: ja precis… 
Marita: guldkorn… 
Sandra: ja precis guldkorn. 
Marita: mm 
Sandra: ja men liksom “ kom med här liksom”, han skulle mycket väl kunnat gå in 

där själv och satt sig men han tyckte han ville ha med mig där åh…..det var ingen 

märkvärdig stund men asså de….bara att man är där åh… 
 

I utdraget berättar en av pedagogerna om en situation på förskolan där ett barn “visade” vad han 

ville. Även om pedagogen säger “någon kom liksom “kom” tolkar vi att pedagogen här sätter 

ord på vad barnet visar med kroppen. Pedagogerna tolkas hålla med varandra då de säger “mmm” 

och “ja precis”. Vi menar att pedagogerna här beskriver ett tillfälle då ett barn kommunicerar 

med icke-verbalt språk till pedagogen vad det är han vill. När pedagogen säger “jag tyckte det va 

mysigt” kan hon vilja förmedla att hon är positiv till barnets initiativ. Då kan hennes 

uppmärksammande av barnets initiativ bli en effekt av den positiva inställningen. Vi tolkar att 

pedagogerna gör ett antagande kring att när barn visar initiativ till att ha med pedagogerna i 

ateljén är det något positivt, ett “guldkorn”. På så sätt kan barnen ges inflytande över vem de 

väljer att skapa tillsammans med.  

 

5.3.1 Sammanfattning 

En variation som blir tydlig mellan förskolornas fokusgrupper är hur de talar om barns sätt att 

kommunicera. I utdraget från Kojans förskola talar pedagogerna om barns verbala 

kommunikation. Medan både fokusgrupperna från Hallonets och Snigelns förskola talar om att 

barn kommunicerar sina initiativ till inflytande genom både det verbala och icke-verbala språket. 

Detta kan vara en effekt av att pedagogerna i fokusgruppen från Kojans förskola alla arbetar på 

avdelningar med äldre barn medan de andra grupperna innefattar pedagogerna från både äldre 

och yngre. Hallonets fokusgrupp talade också om att pedagoger och barn kommunicerar på 

samma sätt.  
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5.4. Behov av extra resurser 
 

Utdrag ur transkriptionen från Kojans förskola: 

 

Elin: ja jag tycker ju att vår ateljé är för liten  

Katrin: mm 

Elin: det är för trångt därinne det finns liksom inte nån möjlighet, det här om man nu 

kanske ska ha nåt större arbete eller eh, ah trångt tycker jag  

Fanny: mm 

Katrin: ytor behöver man ju ofta om man ska skapa någonting 

Flera: ah 

Katrin: att om man vill bre ut sig, de e ju för   

Elin: det är inte bara ...ne 

Katrin: ofta sitter dom ju 

Fanny: det är ju det lilla där är 

Katrin:  för många därinne och dom får inte plats  

Fanny: ah 

Elin: jag skulle kunna, vilja erbjuda barnen mycket MER (betoning) 

Fanny: mm 

Elin: jag tycker det är för litet det rummet 

 

I utdraget talar pedagogerna om att “vilja erbjuda barnen mycket MER” och detta mer tolkas 

vara knutet till ateljén som ett fysiskt rum och dess plats och yta. Funktionen med uttalandet kan 

vara att peka på brister i utformningen av förskolans miljö som står utanför pedagogernas 

kontroll.  Här tolkas också finnas ett antagande kring att skapande kräver stora utrymmen, då de 

säger “det är för trångt därinne det finns liksom inte nån möjlighet” och ”ytor behöver man ju 

ofta om man ska skapa”. Funktionen kan vara att framhäva den fysiska miljöns utformning som 

ett hinder för barns skapande. I utdragen talar pedagogerna i allmänna termer genom att de ofta 

använder ordet “man”. De talar inte specifikt om barn eller vuxna och då inte heller på vilket sätt 

bristerna i miljön har betydelse för barns inflytande. Effekterna av pedagogernas konstruktion 

kan å ena sidan bli att pedagogerna avskriver miljön som ett hinder de inte kan påverka och därför 

sker inte heller någon förändring. Å andra sidan kan det få effekten att pedagogerna, genom att 

vara medvetna om hindret, letar efter andra lösningar på problemet som möjliggör för barns 

initiativ till skapande. Vi menar att pedagogerna här uttrycker ett behov av mer resurser i form 

av större ytor. Vi ser också att pedagogerna gör en koppling mellan ytan och antal barn då 

pedagogerna säger “för många därinne och dom får inte plats”.  

 

Utdrag ur transkriptionen från Hallonets förskola: 

 

Karin: det ska vara kul här va!  

Marie & Annika: ja 

Karin: För i det roliga, för det kan jag känna också ibland att, “men varför?” vad går 

vi och väntar på, vi hittar väl på nånting annat, det kan kännas så på eftermiddagen 

ibland eller såhär 

Marie: mm 

Karin: jag kan fortfarande känna, ha den här känslan liksom att , vad är det 

Annika: väntarprocess (samtidigt som Karin) 
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Karin: vi går och väntar på, vi har ju, vi kan väl ha kul en timme till 

Annika: javisst 

Karin: “nu går vi och leker nåt!” eller nu gör vi nåt va 

Annika: ja 

Karin: att det liksom kan kännas motstånd kring att göra saker i ateljén då, motstånd 

till klockan är, tills barnet går hem,  

Marie: ja 

Karin: om en kvart eller halvtimme  “ne det är ingen idé och måla!” 

Annika: Man hinner jättemycket på en kvart! (skrattar) 

Karin: Dom målar kanske i tio minuter! 

Annika: ja, visst, eller hur 

Karin: och går och tvättar händerna sen 

Marie: ja 

Karin: alltså det här, det kan jag känna på nåt sätt, det är rätt så viktigt här va, deras 

tio minuter, och liksom att jag säger “okej, kom igen vi plockar fram!”, vi plockar 

väl väck det sen annars får det väl stå till imorgon 

Annika: ja 

Karin: och i värsta fall får jag väl ta det då 

Annika: ja eller hur 

Karin: ja, så att det inte är, att det faktiskt är roligt med upptäckande, vi kan ha roligt 

med barnen, det är kul att göra saker, kom igen, kul nu leker vi 

Marie: ja att det ska va kul att va här! 

Annika: ja och man kan ju inte låta barnen ha inflytande bara mellan tio och elva, 

asså det är ju det som är grejen 

Karin & Marie: ne mm 

Annika: att, åh det är väl det som jag tycker att ni (pekar på GL) ska också liksom 

hitta och trycka på när vi pratar om det här reella inflytandet, då kan inte dte gälla 

under en viss tid under dagen 

Karin: ne 

Marie: ne ne 

Annika: utan att det måste faktiskt gå in och måste va en process i vårt, och då gäller 

det ju att prata om förhållningssätt ah, och för vem vi är här och hela den här biten 

för att det ska gå, komma till en förändring. Och jag tror att vi här har kommit 

ganska långt med det genom att jobba i processer, att vi jobbar i teman som faktiskt 

är mer över hela dagen 

Marie: över hela dagen ja 

Karin: mm 

Annika: så vi har ju kommit någon vart 

Marie: det har vi, det har vi, men det är som du säger det finns fort..(talas över) 

Karin: det finns fortfarande kvar 

Annika: oja! det kan det visst göra 

...(paus tystnad)... 

Annika: Vill vi va goda pedagoger och finnas där för barnen hela dagen, så måste vi 

också få resurser till att göra det 

Karin: mm 

Annika: för det, det kan jag känna som ett hinder, att ja men “jag är ensam”, det är 

ganska svårt åh, åh nappa på idéer eller 

Karin: mm 

Annika: att vi måste alltid gå hit eller dit till exempel, eller sånna här saker, så att vi 

också lyfter att “det här vill vi genomföra!”. “Ge oss medel för att kunna det” 

Karin: mm 
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I detta utdrag från Hallonets förskola utläser vi hur pedagogerna i stora drag diskuterar tiden som 

resurs och att barnens vistelse på förskolan ska vara rolig. De talar om vikten för oss som forskare 

att “trycka på” det inflytande som barnen bör få i sin verksamhet måste sträcka sig över en längre 

tidsperiod. Pedagogerna tolkas göra ett antagande om att när barnen ges möjlighet att arbeta i 

processer och teman över tid så kan detta bidra till att barnen ges större möjligheter till inflytande 

över sin förskolevistelse. Detta då dom själva anser sig ha “kommit ganska långt med det” då de 

arbetat just i processer.  Tiden som resurs tolkas vara något som pedagogerna vid tidigare 

tillfällen kommit i kontakt med och diskuterat, då deras berättelser argumenterar för att det 

inflytande som barnet får mellan klockslagen tio och elva under dagen inte tyder på vara 

tillräcklig. Inflytande “kan inte gälla under en viss tid under dagen”. Funktionen med uttalandet 

kan vara att ta avstånd från att arbetet med barns inflytande endast sker under bestämda tider och 

former. Detta menar vi kan vara en variation från den rådande norm, som tolkas innebära att 

arbetet med barns inflytande måste schemaläggas och inte är en naturlig del av verksamheten. I 

förhållande till ateljén samtalar pedagogerna om hur det “på eftermiddagen ibland” görs 

“motstånd” till barnens vilja att exempelvis måla. Detta “tills barnet går hem”. Av vem detta 

motstånd görs är inget som uttalas i utdraget.  Funktionen med uttalandet kan vara att framhäva 

att det vid tillfällen och av någon anses onödigt att ta fram material för skapande när barnets 

kvarvarande dagtid på förskolan är reserverad. Flera av pedagogerna i samtalet tolkas vara 

överens om att tiden egentligen inte bör utgöra ett hinder för barnens viljor att hörsammas. Detta 

då uttalanden som “man hinner jättemycket på en kvart!” och “annars får det väl stå tills 

imorgon” besvaras av andra deltagande pedagoger i samtalet med “ja” och “ja visst”. I slutet av 

utdraget nämns en strävan hos pedagogerna att vilja va “goda pedagoger och finnas där för 

barnen hela dagen” men att det saknas resurser för att denna vilja ska kunna uppfyllas. Vi tolkar 

denna resurs till att handla om antalet pedagoger som finns tillgängliga i verksamheten. Detta då 

en pedagog uttrycker “jag är ensam”, vilket framhävs kan leda till att det blir svårt att följa 

barnens intentioner.  

5.4.1 Sammanfattning  

I detta tema uttrycker pedagogerna från Kojan och Hallonet ett behov av mer resurser för att 

kunna möta barnen i sina verksamheter. Dessa resurser diskuteras utifrån behov av större ytor, 

att använda sig av tiden bättre när barnen vistas på förskolan och att få tillgång till mer personal. 

Pedagogerna talar om att de vill erbjuda barnen mer utrymme än de i nuläget kan och gör. Ateljén 

ses på Kojan som ett rum som för närvarande är för litet och på Hallonet är det inte rummet i sig 

utan pedagogerna som tolkas utgöra ett hinder för barnens inflytande över miljön och dess 

material. Detta hinder kan vara en följd av att pedagogerna tolkas vara för få i antal.   Att arbeta 

i processer och teman lyfts av pedagogerna från Hallonet som ett hjälpmedel för att kunna 

möjliggöra för barnens inflytande att hörsammas i verksamheten. 
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6. Diskussion 
Här presenteras vår diskussion av det mest centrala ur vårt material och vår slutsats under samma 

rubrik. Sedan följer en metoddiskussion där vi kritiskt diskuterar vår metod och vad vi kunnat 

göra annorlunda. 

 

6.1. Resultatdiskussion och slutsats 
I vårt resultat talar pedagogerna kring barns inflytande i ateljén i deras verksamheter. Det framgår 

att det råder en diskurs kring att tillgänglighet i både material och utformning av ateljén samt 

rummet i sig har betydelse för barns inflytande. Vi menar att tillgänglighet är ett begrepp som 

också kan användas för att beskriva pedagogens närvaro och hur hen uppmärksammar barnens 

initiativ till inflytande under skapande. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som nämner 

tillgänglighet i förhållande till barns inflytande. Däremot skriver Emilson (2007) att barnen blir 

mer delaktiga under skapande om de uppmärksammas för sina initiativ. Då pedagogerna i studien 

talar om att de vill finnas tillgängliga under hela dagen och uppmärksamma barnens idéer menar 

vi att pedagogerna har intentionen att vara närvarande och därför möjliggöra för barns 

delaktighet. 

Pedagogerna lyfter att barn kommunicerar sina initiativ genom att använda sig av både verbala 

och icke-verbala uttryck. En variation som framgår är dock att det skiljer sig mellan de olika 

fokusgruppernas sätt att se på vikten av barns icke-verbala språk. Mackey (2012) beskriver att 

vuxna ofta underskattar yngre barns förmåga till att uttrycka sig. I den fokusgruppen där samtalet 

centreras kring barnens verbala kommunikation kan de å ena sidan underskatta barnens förmågor, 

å andra sidan menar vi att detta kan vara en effekt av att de arbetar med den äldre åldersgruppen. 

Däremot är det tydligt att de båda andra fokusgrupperna i större grad uppmärksammar barns olika 

sätt att kommunicera sina initiativ i det som sägs i samtalen. I resultatet gör pedagogerna ingen 

skillnad på hur de kommunicerar med barnen och hur barnen kommunicerar med dem. Vi ser 

därför en motsättning till det som Aasebø & Melhuus (2007) beskriver om att barn använder sig 

av det icke-verbala språket i större utsträckning än vuxna.  

Utifrån den variation i hur barnen kommunicerar sina initiativ som presenteras i resultatet, ser vi 

ett samband till vikten av att ta tillvara på barnens olikheter. I ett av samtalen talar pedagogerna 

om att, då barnen är olika, behöver de också olika grad av stöd för att kunna ta egna initiativ och 

vara delaktiga. Detta stöd nämns som introduktion av uppgifter och material i ateljén samt 

instruktioner under skapande och uttrycks vara ett måste. Liknande resultat har Häikiö (2007) 

kommit fram till som skriver att material ofta introduceras för barnen i ateljén men att det finns 

en flexibilitet i pedagogens förhållningssätt under skapandeprocessen. Just skapandeprocessen 

tas upp i vårt resultat som något som måste få ta tid och inte kan schemaläggas mellan specifika 

tidpunkter. Pedagogerna i studien tolkas därför skapa en diskurs kring att skapandelusten kan 

infinna sig vid olika tillfällen under dagen. Att förskolläraren skapar tillfällen där skapandelusten 

kan infinna sig, beskriver Sæther (2014) möjliggör för barns kreativitet att få utrymme. Samtidigt 

menar Häikiö (2007) och Vecchi (2010) att det i ateljén också ska finnas utrymme för barnens 

eget utforskande och skapande. I vårt resultat ser vi här en variation i hur pedagogerna ställer sig 



Examensarbete 15hp. Förskollärarutbildningen HT12, Högskolan Halmstad. 

Maria Olsson & Anna Broe 

 

33 

 

till barns eget skapande och hur de talar om att de påverkar detta. Då det i en av fokusgrupperna 

blir tydligt att introduktionen av materialet och uppgifter i ateljén ses som ett stöd, ställer vi oss 

frågande till om barnens eget skapande får det utrymmet. I en barnkultur finns det enligt Sæther 

(2014) inga direkta facit till hur eller med vad något bör skapas och barnen i en sådan kultur har 

rätt till att prova sig fram. Vi menar att när pedagogerna introducerar till alla kan de styra barnens 

skapande och barnen ges då inte lika stort inflytande över skapandeprocessen. Vi ser en skillnad 

i om introduktionen antas vara nödvändig för alla barn eller om pedagogen använder det som 

stöd till de barn som är i behov av det.    

Två av syftena med ateljén som pedagogerna talar om är att någon form av skapande ska ske där 

och att barnen ska få tillgång till olika material. De material som oftast får representera ateljén 

och det barnen gör där inne i samtalen är måla, rita och papper. Rummet nämns också som ett 

pysselrum snarare än ateljé. Vi ställer oss dock frågande till om detta är en form av skapande 

som alla barn uppskattar och då också hur mycket initiativ till skapande barnen tillåts ta om dessa 

material är de som är tillgängliga. Enligt Emilson (2007) blir barn mer delaktiga under skapande, 

om de tillåts använda sig av flera olika material. Pedagogerna uttrycker en vilja att ha fler olika 

material men uttrycker också att det finns ett hinder i utrymmets storlek.  

Vi tolkar att pedagogerna i fokusgrupperna vill ta del av barnens intresse och utgå från dessa i 

planeringen av verksamheten. Dock ser vi ingen förklaring till om det är den enskilde individens 

eller gruppens intresse de söker. Pedagogerna i en av fokusgrupperna nämner att de tar reda på 

barnens intresse genom att prata med dem innan, eller genom att de ser vad barnen är intresserade 

av utifrån vad barnen tar initiativ till att göra. Därför menar vi att de bidrar till att skapa både en 

barncentrerad och barninitierad miljö. Häikiö (2007) beskriver en barncentrerad miljö där 

pedagogen gör ett antagande om vad barnet är intresserad av till skillnad i en barninitierad där 

barnet själv har en aktiv röst. Det vi menar stödjer barns inflytande i ateljén är en barninitierad 

miljö och att pedagogerna därför bör sträva efter att få med barnen i både planering och utförande 

av skapande. Westlund (2011) skriver att barn ges mer inflytande om de får vara delaktiga i 

planering och inköp av material eftersom deras intressen då uppmärksammas av pedagogen.   

Pedagogerna i studien talar om att det i ateljén bör finnas någon form av struktur. Då vi tolkar att 

denna struktur bestäms av pedagogerna själva, menar vi att de ställer olika villkor för barns 

skapande. Emilson (2007) beskriver att om miljön är tillåtande främjas barns initiativtagande. 

Engdahl (2011) kommer i sin studie fram till att barn ofta inte vet varför vissa beslut eller förbud 

tas. Vi menar därför att om strukturen i ateljén diskuterats fram tillsammans med barnen och är 

förankrade hos dem ges barnen mer inflytande. Vi menar vidare att om barnen förstår och känner 

sig delaktiga i ramar och regler vet de också hur de kan agera inom dessa. På så vis kan de ges 

fler möjligheter att ta egna initiativ. Emilson (2007) beskriver att atmosfären blir mer tillåtande 

om regler inte behöver uttalas och upprätthållas regelbundet. 

Det framgår i materialet att pedagogerna talar kring hinder och möjligheter för barns inflytande 

i verksamheten. Vi tolkar att pedagogerna uttrycker en vilja att vara goda pedagoger men att 

bristande resurser utgör ett hinder för detta. Vissa av dessa resurser har vi redan diskuterat då 

pedagogerna talade om barnens behov av tid och behov av större utrymme. En tredje resurs som 
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vi tolkar pedagogerna vara i behov av är fler pedagoger. Enligt förskolans styrdokument är 

förskolans uppdrag att barnen ska ha rätt till inflytande över sin egen situation (Skolverket 2010). 

Vi menar att pedagogerna inte alltid kan leva upp till detta uppdrag då de saknar de resurser vi 

tidigare nämnt. Vi ställer oss också frågande till att benämna en specifik miljö som ateljé då 

utrymmet i sig kan utgöra ett hinder. Vi menar att det krävs vidare forskning kring miljöns 

flexibilitet och möjligheten att använda de fysiska rummen på förskolan på olika sätt. 

Vi undrar också om ökad personaltäthet skulle ge barnen i förskolan mer inflytande eller om 

barngruppens storlek har betydelse för detsamma. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 

(2015), SKL, är den genomsnittliga barngruppen oförändrad i storlek de senaste tio åren, trots att 

fler barn går i förskolan idag. Personaltätheten är även den oförändrad enligt statistiken, men 

enligt SKL förekommer det stora variationer från kommun till kommun. Därför skulle vi vilja se 

mer forskning kring pedagogers möjligheter att möta barns initiativ till inflytande utifrån varje 

kommun. Vidare ser vi ett mönster i vårt resultat som innebär att pedagogens möjligheter till 

inflytande har betydelse för barnens möjligheter till detsamma, då vi tolkar att det pedagogerna 

inte kan kontrollera ses som hinder.  

Då demokrati är en grundvärdering i vårt samhälle (SOU 1996:22; SOU Ds 2003:46), anser vi 

att pedagogens rätt till inflytande också är en viktig del i arbetet med demokratin i förskolan. 

Utifrån detta förespråkar vi ett tätare samarbete mellan pedagoger från olika avdelningar och 

mellan pedagoger och beslutsfattare för den egna verksamheten. På så sätt menar vi att pedagoger 

kan bli mer delaktiga i utformning av den fysiska och psykiska miljön och kan därför besluta 

kring den egna verksamhetens utveckling. Då vi ser en variation i vårt resultat kring hur 

pedagogerna samtalar om villkor för barns inflytande i ateljén, vill vi också uppmana pedagoger 

i förskolan att diskutera kring sina olika kompetenser inom verksamheten och hur dessa som 

resurser kan användas på bästa sätt och inte begränsas till varje avdelning. 

 

6.2. Metoddiskussion  
Under studiens framväxt har vi vid tillfällen ställt oss kritiska till vissa av våra metodval. Tidigare 

har vi nämnt att vi avstått från att videofilma under fokusgruppssamtalen. Detta då det skulle 

kunna medverka till att det blir svårare för oss att finna deltagare till fokusgruppssamtalen. Å ena 

sidan är detta något som vi även inför framtida studier skulle beakta för att få med önskvärt antal 

deltagare. Å andra sidan märkte vi när vi transkriberade vårt material, att vi kunde fått tillgång 

till deltagarnas ansiktsuttryck och kroppsliga handlingar i samband med det som sades, om vi 

hade valt att videofilma samtalen. Detta lyfter även Bjørndal (2005) som en av 

videoobservationens styrkor. Ljudinspelningarna var över lag lätta att transkribera och vi hörde 

oftast vad som sades. Ibland försvann dock vissa av pedagogernas ord, då dessa dränktes av att 

någon bredvid hostade, gjorde någon rörelse eller att pedagogerna talade i mun på varandra.  

Vi ställer oss även kritiska till att vi själva valt att agera gruppledare under fokusgruppssamtalen. 

Gruppledarens uppgift är liksom vi tidigare nämnt att främja samtalet mellan deltagarna i 

fokusgruppssamtalet och att se till att alla får talutrymme. Denna ledarroll skulle likväl ha kunnat 

tillskrivas någon av de deltagande pedagogerna. Dahlin- Ivanoff (2011) nämner att om samma 
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person utför studien och är ansvarig för densamma kan resultatet påverkas i förhållande till vilka 

tolkningar som görs på det insamlade materialet. Skulle vi genomföra fokusgruppssamtalen igen 

hade vi därför kunnat tillfråga en pedagog från varje förskola till att vara gruppledare till sina 

egna kollegor. Det kan vara så att pedagogerna har en närmare relation till varandra, jämfört med 

den relation vi som forskare har till deltagarna. Vilket vi tror hade kunnat medverka till att 

samtalet utformats på ett annat sätt.  

När vi kontaktade förskolor och förskolechefer var det flera som visade en vilja till att delta i 

våra fokusgruppssamtal, men med dagsformen i beaktande så var det inte alltid lätt att få 

klartecken över hur många pedagoger som kunde delta. Vi önskade ett minimum på tre 

deltagande pedagoger och vi ville få med oss deltagare från olika avdelningar för att möjliggöra 

för variationer i samtalen. På grund av begränsade resurser så som tid och antal pedagoger i 

verksamheten, föll det sig att vid de fokusgruppsamtal där det deltog tre pedagoger var två av 

dessa från samma avdelning. Eventuellt kan detta ha inverkat på den variation vi eftersträvade. 

Vid en studie som pågår under en längre tidsperiod hade vi möjligtvis kunnat uppnå denna 

variation då vi haft möjlighet att vara mer flexibla med tid och plats för fokusgruppsamtalen.  
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Bilaga 1. Brev till fokusgruppsdelatagare. 
 

 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i vårt fokusgruppsamtal med inriktning på barns inflytande! 

Ett fokusgruppsamtal går till på följande vis. Vi kommer samla 4-6 pedagoger från olika avdelningar för att 

tillsammans under 30-45 minuter (beroende på dagsrytmen på avdelningarna) samtala om barns inflytande och 

vad detta innebär i förskolans verksamhet. Under ett fokusgruppssamtal är det deltagarnas röster som vi (Maria 

och Anna) vill ska komma fram. Det betyder att vi under  samtalet introducerar några diskussionsfrågor inom 

ämnet barns inflytande i ateljén. Därefter vill vi att just ert samtal ska få stå i fokus och kretsa kring de frågor vi 

presenterat. Vi kommer att agera tidspoliser för att vi ska hinna diskutera kring de olika frågorna.  

Vårt fokusgruppsamtal som du kommer att vara en del av kommer att spelas in med röstinspelningsverktyg på 

antingen en surfplatta eller med våra mobiltelefoner. Detta är tänkt endast som ett hjälpmedel för oss att kunna 

backa tillbaka till och det kommer även hjälpa oss då vi transkriberar ljudinspelningen till skriftligt format. Vi skulle 

inte hinna skriva ner allas tankar om vi inte hade röstinspelningen som stöd. Vi är måna om att allas tankar och 

diskussioner kommer med, så det är därför detta hjälpmedel används.  Transkriberingen kommer sedan att 

användas som underlag i vårt examensarbete. Dock kommer era namn eller förskolans namn INTE att presenteras 

i examensarbetet. Vi kommer endast skriva pedagog1, pedagog 2 osv. Eventuellt byter vi även ut era namn till så 

kallade fingerade namn. Vi vill informera er om att det inte finns några rätt eller fel i de diskussioner som genomförs 

under fokusgruppsamtalen, vi är istället intresserade av era olika perspektiv.  

Ert deltagande i studien är frivilligt och att ni kan avbryta er medverkan om ni skulle ändra er. Viktigt för oss är att 

vi får reda på detta i god tid innan fokusgruppsamtalet, så vi eventuellt kan hitta någon ytterligare pedagog som 

vill medverka. Ni kan även avbryta er medverkan under samtalets gång om ni skulle känna er obekväma med 

situationen. Men förhoppningsvis blir det ett givande och lättsamt samtal, som ni alla kommer kunna känna er 

delaktiga i. Vi ser fokusgrupperna som ett lärtillfälle och som en chans för er pedagoger att diskutera mellan 

avdelningarna och få en närmare inblick i varandras vardag.  

Tack för din medverkan i vårt examensarbete!  

 

För kontakt vid frågor, hör av er till oss: 

Maria Olsson    Anna Broe 

Mail: xxx@student.hh.se   Mail: xxx@student.hh.se 

Tel: xxx    Tel: xxx 
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Bilaga 2. Diskussionsfrågor 
 

 

 

Diskussionsfrågor till fokusgrupp 

 

Tema 1: Vad anser ni är ateljéns syfte i er verksamhet och vilka möjligheter för inflytande har 

barnen i denna miljö?  

 Finns det någon skillnad på det inflytande barnen ges i en planerad respektive oplanerad 

aktivitet i ateljén? På vilket sätt? 

 Hur ser barnens initiativ till inflytande ut i ateljén?  

 Hur tar ni tillvara på dessa? 

 

Tema 2: På vilket sätt anser ni att kommunikation har betydelse för barns inflytande? 

 Hur kommunicerar ni med barnen?  

 Hur kommunicerar barnen med er? 

 Vad är viktigt att tänka på i kommunikationen med barnen?  

 

Tema 3: Vad innebär pedagogens förhållningssätt i relation till barns inflytande för er? 

 Hur diskuteras pedagogens förhållningssätt i arbetslaget?  

 

 

  



Examensarbete 15hp. Förskollärarutbildningen HT12, Högskolan Halmstad. 

Maria Olsson & Anna Broe 

 

41 

 

Bilaga 3. Analysmall 
 

 

Fokusgrupp:  

 

 

Utdrag ur transkribering: 

 

 

 

Teman som diskuteras:  

 

 

Krispunkter:  
Krispunkter kan innebära att deltagarna talar över varandra, att samtalet upprepar sig, eller att tystnad uppstår.  

 

 

Samtalsanalys: 
Hur deltagarna själva ger uttryck för den sanning de är med och skapar. Finna regler som verkar ligga till grund för hur människor agerar (språket 

som handling) och på vilket sätt dessa regler framställs i samtalet. gemensam förståelse av omvärlden, eller om diskurser tenderas att förstås på 

olika sätt. 

 

 

Variation 

 

 

Funktion för/med uttalandet 

 

 

Hypotes kring effekten av uttalande 
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